COLEGIUL NAȚIONAL

MINISTERUL

“MIHAI EMINESCU” PETROȘANI

EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

HOTĂRÂREA NR. 280
din data de 08.01.2020
Consiliul de Administrație al Colegiului Național Mihai Eminescu Petroșani întrunit în data de
08.01.2020
În conformitate cu :
-prevederile art. 15din OMEN 4619/2014, emite următoarea :
HOTĂRÂRE
Art.1. Membrii CA, aproba in unanimitate planul de scolarizare pentru anul 2020-2021 astfel:
➢ Doua clase profil real - matematica-informatica , una intensiv engleza.
➢ O clasa profil real – stiinte ale naturii
➢ O clasa profil uman – filologie (1/2 intensiv engleza, 1/2 intensiv franceza)
La nivel gimnazial se aproba 5 clase a V-a si una la sectia maghiara.
La nivel primar se aproba 3 clase pregatitoare si ½ clase la sectia maghiara.
La invatamantul prescolar, cate o grupa la sectia romana si o grupa la sectia maghiara.
Art.2. Membrii CA aproba proiectul listei de achizitii si proiectul de buget pentru anul scolar
2020.
Art.3. Membrii CA aproba in unanimitate cererile de transfer ale elevilor la nivel liceal:
➢
➢
➢
➢

Vamvu Maria, respins, deoarece 8,53 este mai mic decat 8,57, media de admitere;
Lupu Mirela Valentina, respins deoarece se afla in stare de corigenta;
Cositanu Florin, se aproba transferul din XII C in XII D
Iancu Imola, Igna Magdalena, Pitec Georgiana, Grecu Vlad, din XI D, se aproba trecerea
de la intensiv engleza la grupa de intensiv franceza
➢ Fita Mihaela Andrada, se aproba transferul de la XI A la XI C, cu media generala 9,64
➢ Vladislav Marta Elisa, se aproba transferul de la “I.C. Bratianu” Hateg, in clasa a IX-a C
la CNME Petrosani
La nivel gimnazial se aproba transferul conform anexei nr 43/08.01.2020.
Art.4. Se aproba de catre membrii CA suma aferenta navetei cadrelor didactice si didactice
auxiliare pe luna decembrie 2019.
Art.5. Se discuta atribuirea calificativelor pentru anul 2019, pentru personalul nedidactic. Tot
personalul nedidactic, mai putin Bota Florin si Cornea Claudiu (incadrati ca muncitori calificati),
au primit calificativul foarte bine.
In urma discutiilor privind pe cei doi muncitori calificati mentionati mai sus, dl. Dir. Adj.
Humel Robert, in functie de cei sase indicatori din fisa de evaluare, propune diminuarea

calificativului la satisfacator, pentru dl. Bota Florin si respectiv bine pentru dl. Cornea Claudiu.
Se aproba in unanimitate.
Se aproba pentru toate cererile personalului nedidactic si didactic auxiliar privind
concediul suplimentar pentru anul 2020, conform art. 29, alin. 5 din CCMUNSAIP nr
435/17.04.2019. Criteriile de acordare a numarului de zile de concediu suplimentare au fost, in
primul rand, legate de indeplinirea indicatorilor din fisa postului. Pentru dl. Bota se propune
acordarea numarului minim de zile de concediu suplimentar – 5 zile. Se aproba in unanimitate.
Art.6. Se aproba referatele de necesitate cu numerele: 4088/18.12.2019, 4087/18.12.2019,
1089/18.12.2019, 4090/18.12.2019, 4091/18.12.2019, 4071/17.12.2019, 4072/17.12.2019,
5196/18.12.2019.
Se aproba, in unanimitate, referatul cu numarul 5126/10.12.2019, privind modificarea
programului de lucru al muncitorilor de la sediul gimnazial, incepand cu data de 13.01.2020.
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