
 

 

COLEGIUL NAȚIONAL 

 

“MIHAI EMINESCU” PETROȘANI  

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

 

HOTĂRÂREA NR. 288 

din data de 07.09.2020 

Consiliul de Administrație al Colegiului Național Mihai Eminescu Petroșani întrunit în data de 

07.09.2020 

În conformitate cu : 

-prevederile art. 15din OMEN 4619/2014,emite următoarea : 

HOTĂRÂRE 

Art.1. Membrii Consiliului de Administratie discuta si analizeaza calificativele scolare pentru 

personalul didactic si didactic auxiliar pentru anul scolar 2019-2020 si se atribuie calificativul FB 

intregului personal. 

Art.2. Se aproba tematica CA pentru anul scolar curent conform anexei 

Art.3. Se aproba in unanimitate incadrarea personalului didactic, cat si a componentei comisiilor 

de lucru cu caracter permanent pentru anul scolar curent. 

Art.4. Se discuta si se aproba in unanimitate planul managerial pentru anul scolar 2020-2021. 

Art.5. Se valideaza de membrii CA raportul de activitate privind starea invatamantului pentru anul 

scolar 2019-2020. 

Art.6. Se discuta si se aproba reactualizarea ROI al unitatii pentru anul scolar current. 

Art.7. Membrii CA discuta si aproba organigrama unitatii. 

Art.8. Se discuta si se aproba graficul unic de control pentru anul scolar current. 

Art.9. Se discuta si se aproba in unanimitate procedurile aferente inceperii anului scolar conform 

Ordinului comun MEC + MS. 

Art.10. Se discuta si se aproba responsabilitatile membrilor CA pentru anul scolar current. 

Art.11. Se discuta si se aproba repartizarea personalului didactic de predare pentru invatamantul 

prescolar si primar/dirigintilor la grupe/clase. 

Art.12. La propunerea domnilor directori/directori adjuncti si se aproba in unanimitate desemnarea 

ca, consiglieri educative: doamnele professor Stanculescu Adela la nivel liceal, respective Szakacs 

Gabriela Roxana la nivel gimnazial si primar. 

Art.13. Se discuta si se aproba planul de formare profesionala al personalului unitatii pentru anul 

scolar current. 

Art.14. Se discuta, stabileste si se aproba scenariul ales pentru inceperea anului scolar 2020-2021, 

scenariul 2 hibrid si acolo unde permite spatiul, scenariul 1 , toti elevii fizic la scoala, la liceu 

clasele a XII-a A, B, C, D, la sectia maghiara, scenariul 1 – fizic toti elevii la scoala, iar la gimnaziu 



pe scenariul 1vor participa clasele VIII A, VIII B, VIII C, la invatamant primar CPA, CPB, CPC, 

I A, I B, I C, II A, II B, II C, iar pe scenariul 2 restul claselor. 

Art.15. La propunerea domnului director, se aproba in unanimitate desemnarea celor doi 

responsabili privind raspandirea COVID 19 astfel: Jura Serin la nivel liceal, respective Boltea 

Nicoleta la nivel gimnazial si primar. 

Art.16. Se discuta si se aproba procedura privind consemnarea absentelor si a notelor in 

cataloagele scolare pentru anul scolar 2020-2021. 

Art.17. La propunerea domnului director se aproba in unanimitate desemnarea ca secretar a 

doamnei professor Gaita- Lukacs Ioana. 

Art.18. Se respinge cererea cu numarul 1766/07.09.2020 a elevului Sirbu Raul Andrei privind 

transferal sau din clasa a IX-a B in clasa a IX-a C. 
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