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Hotărârea nr. 7 

din  13.12.2022 

 

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,  

- Ordinul 4183/04.07.2022 privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar, numit în continuare ROFUIP.  

- OME 6217/9.11.2022 Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru 

învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi 

școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea 

organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024 

- Legea nr. 53/2003 Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare 

- Evaluarea și Certificarea competenţelor profesionale dobândite de elevii claselor a XII-a 

din învăţământul vocaţional pedagogic | Regulament Parte integrantă din Ordin 4812/2020 

- OME 5154/30.08.2021 privind Metodologia-cadru de organizare și funcționare a 

Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,  

    

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1. Se aprobă Proiectul Planului de Școlarizare pentru anul şcolar 2022-2023, după cum 

urmează: 

ÎNVĂȚĂMÂNT ANTEPREȘCOLAR 

a) 4 grupe 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 

a) 2 grupe secția română 

b) 2 grupe secția maghiară 

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL 

a) secția română: 

1. 1 clasă în specializarea învățători-educatoare, filiera vocațională, profil pedagogic 

2. 1 clasă în specializarea educator-puericultor, filiera vocațională, profil pedagogic 

3. 1 clasă în specializarea științe sociale intensiv engleză, filiera teoretică, profil umanist 
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b) secția maghiară 

1. 1 clasă în specializarea învățători-educatoare, filiera vocațională, profil pedagogic 

2. 1 clasă în specializarea instructori pentru activități extrașcolare, filiera vocațională, 

profil pedagogic 

3.         1 clasă în specializarea științe sociale intensiv germană, filiera teoretică, profil umanist 

Art.2. Se aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru personalul nedidactic și didactic 

auxiliar în anul şcolar 2022-2023. 

        Art.3. Se aprobă cheltuielilor aferente navetei personalului didactic și nedidactic pentru lunile 

noiembrie și decembrie. 

        Art.4. Se aprobă repartizarea temelor pentru Examenul de Certificare a Calificării 

Profesionale. filiera vocațională, nivel 4, profil pedagogic, specializarea Instructor de educație 

extrașcolară. 

        Art.5. Se aprobă desemnarea dl administrator Pătran Aurelian ca responsabil cu monitorizarea 

video în școală. 

        Art.6. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de 

Administrație al Colegiului. 

 

 

 

 Președinte Consiliul de Administrație, 

                                                prof. Lobonț Dorin Cristian 

   

                

Hotărârea nr. 7 din 13 decembrie 2022 a fost adoptată cu 9 voturi pentru. 


