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Hotărârea nr. 1 

din  02.09.2022 

 

Consiliul de Administrație 

al Colegiului Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș 

întrunit în ședință ordinară 

 

 

 

 În conformitate cu Legea 1/2011 a Educației Naționale modificată și completată prin OUG 

nr.49/2014, OME 5154/30.08.2021 privind Metodologia-cadru de organizare și funcționare a 

Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, Ordinul 4183/04.07.2022 

privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, numit 

în continuare ROFUIP. 

 

    

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1. (1) Se aprobă în componența noului Consiliu de Administrație al Colegiului Național 

Pedagogic „Mihai Eminescu” pentru anul școlar 2021-2022, următoarele cadre didactice 

reprezentanți aleși ai Consiliului Profesoral: prof. Szilagyi Andras, prof. Gherman Simona, prof. 

Farkas Judit.  

(2) Se aprobă în componența noului Consiliu de Administrație al Colegiului Național 

Pedagogic „Mihai Eminescu” pentru anul școlar 2021-2022 ca și reprezentant al părinților doamna 

Decean Mirela. 

Art.2. (1) Se aprobă înscrierea, respectiv avizarea transferului antepreșcolarilor/preșcolarilor, 

respectiv a elevilor, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

(2) Lista cererilor avizate/aprobate/respinse privind transferul antepreșcolarilor/preșcolarilor 

respectiv elevilor constituie anexă la prezenta Hotărâre. 

Art.3.  Consiliul de Administrație aprobă deciziile administrative privind structura comisiilor  

pe domenii, numirea diriginților, a  consilierului educativ, a comisiei de evaluare a activității 

cadrelor  didactice. 

Art.4.  Consiliul de Administrație aprobă prelungirea contractului de muncă pe perioadă 

determinată (1 lună) a postului de secretar-șef al Colegiului. 

Art.5. Se aprobă pentru anul școlar 2022-2023, tarifele de cazare și masă la creșă, cantină și 

internatul Colegiului,  pentru realizarea resurselor extrabugetare ale unității de învățământ, 

conform Anexei.  
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        Art.6. Se aprobă tematica și a graficului ședințelor Consiliului de Administrație 

        Art.7. Se aprobă colectivul de lucru pentru elaborarea regulamentului de organizare și 

funcționare a unității de învățământ, având componența prevăzută de legislație în vigoare. 

        Art.8. Se particularizează, la nivelul unității de învățământ (liceu, grădiniță, creșă), contractul 

educațional-tip, aprobat prin ordin al ministrului educației, în care sunt înscrise drepturile și 

obligațiile reciproce ale Colegiului/Creșa și ale părinților sau reprezentanților legali, în momentul 

înscrierii antepreșcolarilor, preșcolarilor sau a elevilor în registrul matricol unic; 

         Art.9. Se aprobă, la propunerea directorului, programul de lucru al Colegiului; 

         Art.10. Se aprobă procedura de acces a părinților sau reprezentanților legali în Colegiu, 

respectiv creșă; 

         Art.11. Se aprobă repartizarea personalului didactic de predare pentru învățământul 

antepreșcolar, preșcolar și a diriginților la grupe/clase, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. 

          Art.12. Se aprobă comisia de evaluare a activității cadrelor didactice și realizarea evaluării 

anuale a activității personalului, conform prevederilor legale; 

          Art.13. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de 

Administrație al Colegiului. 

 

 

 Președinte Consiliul de Administrație, 

                                                prof. Lobonț Dorin Cristian 

   

                

Hotărârea nr. 1 din 2 septembrie 2022 a fost adoptată cu 6 voturi pentru. 


