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HOTĂRÂREA  NR. 5 5 / 22. 03 .2022 

 

Consiliul de Administrație al Colegiului întrunit în data de 22.03.2022, vizând: 

 

1. Ordinea de zi a Consiliului de administrație din 22.03.2022; 

2. Programul de lucru al unității în perioada simulării examenelor naționale de Bacalaureat 

și Evaluare Națională; 

3. Cererea de transfer înregistrată cu nr. 1272/21.03.2022; 

4. Diverse  

 

În temeiul: 

1. Ord. ME nr. 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, actualizat în 06.09.2021; 

2. Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

Anexa la OMEC nr. 5447 din 31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 

3. Ord. 5151/2021cu modificările și completările ulterioare privind organizarea și 

desfășurarea examenului national de bacalaureat-2022; 

4. Ord. 5149/30.08.2021 cu modificările și completările ulterioare privind organizarea și 

desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-

2022; 

5. Ord. 3054/21.01.2022 privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru 

absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de Bacalaureat, în 

anul școlar 2021-2022;  

 

În baza: 

 

1. Art. 15 al. (1) lit. b, k, ii, jj, ll din Ordinul ME nr. 5154 din 30 august 2021 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie 

din unităţile de învăţământ preuniversitar, actualizat în 06.09.2021; 

2. Art. 139 alin. 3, art. 141 alin. 1 lit b, art. 140, art. 143 alin. 1 lit. c și alin. 2, art. 144 alin. 

1,3 și 4 lit. d, art. 147 alin. 1 și art. 149 din Regulamentului de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar Anexa la OMEC nr. 5447 din 31.08.2020 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar; 

3. Art. 1 și art. 2 din Ord. 3054/21.01.2022 privind organizarea simulării Evaluării 

Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului 

de Bacalaureat, în anul școlar 2021-2022; 

4. Art. 5 și art. 8 din Ord. 3054/21.01.2022 privind organizarea simulării Evaluării 

Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului 

de Bacalaureat, în anul școlar 2021-2022; 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă Ordinea de zi a Consiliului de Administrație din 22.03.2022; 

 

Art. 2. Se aprobă suspendarea cursurilor pe perioada simulării examenului de Bacalaureat și 

Evaluare Națională; 

 

Art. 3. Se aprobă desfășurarea cursurilor în format online asincron, pe perioada desfășurării 

simulării examenului de Bacalaureat și Evaluare Națională; 

 

Art. 4. Se aprobă cererea de transfer nr. 1272/21.03.2022 pentru eleva Costea Alina Georgiana de 

la Seminarul Teologic Prislop, clasa a XI-a, în clasa a XI-a Filologie Bilingv Engleză, cu condiția 

aprobării suplimentării de locuri de către Inspectoratul Școlar Județean Alba; 

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica: 

 

- Compartimentului secretariat 

- Cadrelor didactice implicate 

 

 

 

Președinte Consiliul de Administrație 

Dir. Prof. Barbu Nicolae Horia 
 


