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HOTĂRÂREA  NR. 5 6 / 31. 03 .2022 

 

Consiliul de Administrație al Colegiului întrunit în data de 31.03.2022, vizând: 

 

1. Ordinea de zi a Consiliului de administrație din 31.03.2022; 

2. Cererea nr. 1312/29.03.2022 pentru solicitarea concediului cu plată pentru redactarea 

tezei de doctorat; 

3. Desemnarea și prezentarea atribuțiilor secretarului Consiliului de Administrație; 

4. Aprobarea variantei nr. 7 a orarului, valabilă din 05.04.2022; 

5. Desemnarea profesorului diriginte la clasa a XI-a MII; 

6. Cererea nr. 1336/31.04.2022 pentru decontarea cheltuielior de formare ale d-nei prof. 

Potinteu Anca 

7. Stabilirea Comisiei de disciplină din unitatea noastră; 

8. Diverse  

 

În temeiul: 

1. Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

2. 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; 

3. 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; 

 

În baza: 

 

1. Art. 15 al. (1) lit. b, c, ii, ww, nn, lll 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. 12 al. (1) lit. e și al. (3) 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; 

3. Art. 13 al. (2) 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; 

4. Art. 268 alin. 1 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă Ordinea de zi a Consiliului de Administrație din 31.03.2022; 
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Art. 2. Se aprobă cererea înregistrată cu nr. 1312/29.03.2022 prin care d-nul prof. Selyem 

Alexandru solicită concediul cu plată pentru redactarea tezei de doctorat; 

 

Art. 3. Se aprobă varianta cu nr. 7 a orarului pentru desfășurarea cursurilor valabil din 

05.04.2022; 

 

Art. 4. Se desemnează profesor diriginte la clasa a XI-a MII d-na prof. Duma Claudia; 

 

Art. 5. Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru formare d-nei prof. Potinteu Anca, în cuantum 

de 190 lei; 

 

Art. 6. Se aprobă componența Comisiei de disciplină după cum urmează: 

 

Președinte – dir. adj. Prof. Borteș Monica 

Responsabil – prof. Bistraie Adela 

Membrii – prof. Sălăgean-Mihețiu Alina – membru al catedrei de Limba română 

- prof. Bold Sanda – membru al catedrei de Limba română 

- prof. Jeflea Natalia – reprezentant al personalului didactic 

- prof. Barbu Adriana – responsabil arie curriculară 

- prof. Duma Claudia – lider de sindicat 

 

Art. 7. Se stabilește programul de lucru al personalului nedidactic, după cum urmează: 
- Personalul de întreținere 7.30-15.30; 

- Fochiști 7.00-15.00 și 14.00-22.00  

- Programul de lucru poate suferi modificări, în funcție de necesitățile unității de învățământ. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica: 

 

- Compartimentului secretariat 

- Cadrelor didactice implicate 

 

 

 

Președinte Consiliul de Administrație 

Dir. Prof. Barbu Nicolae Horia 
 


