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Hotărârea nr. 9 

din  20.01.2023 

 

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.  

- ORDIN nr. 3238 din 5 februarie 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea 

curriculumului la decizia şcolii  

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

- Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ 

Preuniversitar înregistrat la M.M.P.S.–D.D.S. sub nr. 651 din data de 28.04.2021 

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

Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,  

    

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. Consiliul de Administrație aprobă decontul navetei pe luna decembrie 2022 pentru 

cadrele didactice și didactice auxiliare din unitate, în sumă de 2276 lei, conform situația 

centralizatoare din Anexă. 

Art. 2.  Consiliul de Administrație aprobă Comisia de mobilitate din unitate, pentru anul școlar 

2023-2024 în următoarea componență: președinte - prof. Vulc Cristina, membri: prof. Hajdu 

Erzsebet, prof. pentru învățământ preșcolar Csegedi Réka, prof. Macarie Cristina. 

Art.3. Consiliul de Administrație a analizat cererea d-lui prof. Fejer Zoltan Carol, prin care 

solicită menținerea ca titular în funcția de profesor pe catedra de Ed. plastică/Vizuală, după vârsta 

standard de pensionare raportată la data de 1.09 2023 și hotărăște menținerea în activitate ca titular 

a domnului prof. Fejer Zoltan Carol, în anul școlar 2023-2024, întrucât îndeplinește condițiile 

prevăzute de Metodologie și OME  6218/2022 cap I, art.4, pct.1, lit. f și art. 29. 

Art.4. Se aprobă solicitarea de menținere în activitate ca titulare până la vârsta de 65 de ani a 

doamnelor prof. Hajdu Erzsebet și prof. Finta Zsuzsanna. 



     

 

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC 

„MIHAI EMINESCU” TÂRGU MUREŞ 

str. Al. Papiu Ilarian, nr. 37, jud. Mureş 

Telefon/Fax: 0365-882.694 

E-mail: pedagogicmures@yahoo.com  
 

MINISTERUL  

EDUCAŢIEI 

 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „MIHAI EMINESCU”,   str. Al. Papiu Ilarian, nr. 37, jud. Mureș.  

Telefon/Fax: 0365-882.694. E-mail: pedagogicmures@yahoo.com 

Art.5. Se aprobă solicitarea de pensionare la limită de vârstă pentru doamna prof. Vulkan Zita, 

începând cu 1.09.2023. 

Art.6. Consiliul de Administrație aprobă cererea de transfer a elevei Gal Armida din clasa a 

XI-a E specializarea educator-puericultor, secția maghiară în clasa  a XI-a C, specializare științe 

sociale-intensiv engleză, secția română, în urma obținerii avizului ISJ de suplimentare a locurilor. 

Art.8. Consiliul de Administrație aprobă cererea de reîncadrare la Creșa nr 5 a doamnei 

Codarcea Lidia Olga pe postul de educator-puericultor prin încetarea concediului de îngrijire a 

copilului. 

Art.9. Consiliul de Administrație stabilește încetarea Contractului individual  de muncă pentru 

doamna Ciurba Alexandra Florina, angajată pe postul de educator-puericultor la Creșa nr. 5, 

motivul fiind obținerea celei mai mică medie (6,43) la examenul de repartiție din toamna anului 

2022. Doamna Ciurba Alexandra Florina, va fi angajată pe postul de educator-puericultor la Creșa 

nr. 5 în regim de plata cu ora pe postul doamnei Bompa Cosmina Raluca (concediu risc maternal).  

         Art.9. Consiliul de  Administrație aprobă lista finală a CDȘ-urilor pentru anul școlar 2023-

2024, conform Anexei. 

          Art.10. Consiliul de Administrație aprobă  planificarea Practicii pedagogice comasate pentru 

a doua jumătate a anului școlar, după cum urmează: 

   6-10 februarie: clasa a XI-a A și clasa a XI-a D 

   30 ianuarie-3 februarie: clasa a XI-a B și clasa a XII-a B 

   13-17 februarie: clasa a XII-a A și clasa a XII-a D 

   3-6 aprilie: clasa a XI-a E și clasa a XII-a E 

 

         Art.11. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de 

Administrație al Colegiului. 

 

 

 

 Președinte Consiliul de Administrație, 

                                                prof. Lobonț Dorin Cristian 

   

                

Hotărârea nr. 9 din 20 ianuarie 2023 a fost adoptată cu 9 voturi pentru. 


