
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 1/ 01.09.2022 

 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului ME Nr. 4183/2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinului ME Nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si 

funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 

- Ordinul Comun MS/ME 82/13.01.2022 / 3030/14.01.2022, art.6, alin 1. 

 Consiliul de Administrație al Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Oradea, reunit în 

ședința din data de 01.09.2022 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art.1. Acceptarea transferului în cadrul Colegiului Național „Mihai Eminescu” începând cu anul 

școlar 2022-2023, a următorilor elevi: ***** de la Școala Gimnazială „Dacia” se aprobă în clasa a II-a 

A, **** de la Colegiul Național „Iosif Vulcan” se aprobă în clasa a III-a A, ***** de la Liceul Sportiv 

„Bihorul” se aprobă în clasa a III-a A,***** de la Liceul „Constantin Șerban” se aprobă în clasa a VII-a A, 

******* de la Colegiul Național „Iosif Vulcan” se aprobă în clasa a VII-a A, ****** de la Colegiul Național 

„Mihai Eminescu” se aprobă în clasa a X-a E Științe ale naturii, ******* de la Liceul Teoretic „Lucian 

Blaga” se aprobă în clasa a X-a B Filologie, ****** din Ungaria se aprobă în clasa a XI-a I Științe ale 

naturii, ***** de la Colegiul Național „Iosif Vulcan” se aprobă în clasa a XI-a E Științe ale naturii, **** 

de la Colegiul Economic „Partenie Cosma” se aprobă în clasa a XI-a A Filologie intensiv franceză, ***** 

de la Liceul Teoretic „Henri Coandă” se aprobă în clasa a XI-a B Filologie, ***** de la Liceul Sanitar 

„Vasile Voiculescu” se aprobă în clasa a XI-a A Filologie intensiv franceză, ****** de la Colegiul Național 

„Mihai Eminescu” se aprobă în clasa a XII-a G, Matematică-Informatică, intensiv informatică. 

Art.2. Respingerea solicitărilor de transfer depuse pentru elevii: ***** de la Colegiul Național 

„Mihai Eminescu”, ***** de la Liceul Sanitar „Vasile Voiculescu”, ***** de la Colegiul Național 

„Octavian Goga”, ****** de la Colegiul Economic „Partenie Cosma”, ***** de la Liceul Teoretic „Henri 

Coandă”, ******** de la Colegiul Economic „Partenie Cosma”, ****** de la Liceul Bănățean Oțelu Roșu, 

******* de la Liceul de Arte 

Art.3.   Oferirea acordului de principiu pentru transferul către alte unități de învățământ începând 

cu anul școlar 2022-2023 a următorilor elevi:  

****** din clasa I, ***** din clasa I, **** din clasa a VI-a A, **** din clasa a VI-a A, **** din clasa a 

IX-a C, **** din clasa a IX-a F, *** din clasa a X-a E, *** din clasa a X-a B, *** din clasa a XI-a H, *** 

din clasa a X-a Af, **** din clasa a IV-a, ***** din clasa a IV-a, ***** din clasa a IV-a, ***** din clasa 

a IV-a, **** din clasa a IV-a, ***** din clasa a IV-a, ***** din clasa a IV-a, ***** din clasa a IV-a 

 



 

 

Art.4.   Aprobarea planului de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar pentru anul școlar 

2022-2023. 

 

Art.5. Aprobarea fișei postului pentru personalul didactic și didactic auxiliar pentru anul școlar 

2022-2023. 

 

Art.6. Aprobarea organigramei colegiului. 

 

Art.7. Programul de activitate pentru compartimentele: secretariat, contabilitate, centru de 

informare și documentare și compartimentul administrativ. 

 

Art.8.   Alocarea resurselor bugetare din categoria autofinanțate pentru achiziția de mobilier școlar 

și aparatură pentru grupurile sanitare. 

 

Art.9. Profesorii diriginți pentru clasele a IX-a A prof. Elvira Groza; a IX-a D prof. Ardelean 

Cîlțan Anda; a IX-a E prof. Laura Ciuciu. 

 

Art.10. Aprobarea tarifelor percepute pentru serviciile oferite de centrul ECDL din cadrul 

colegiului în anul școlar 2022-2023. 

 

Art.11. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor Consiliului de 

administrație și se păstrează la dosarul hotărârilor adoptate. 

 

Art.12. Hotărârea consiliului de administrație se comunică persoanelor în cauză și se afișează la 

avizier și pe pagina web a unității de învățământ. 

Întocmit,  

Secretar Consiliu de administrație, 

Președintele Consiliului de administrație, 

Director, 

 

 


