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HOTĂRÂREA NR. 289 

din data de 11.09.2020 

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

11.09.2020 

În conformitate cu : 

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

HOTĂRÂRE 

Art.1.  Membrii CA discuta si aproba actualizarea fiselor de post pentru tot personalul didactic si 

didactic auxiliar, precum si pentru directorii adjuncti pentru anul scolar curent, cu mentiunea ca 

in fiecare an directorii adjuncti sa raspunda de activitatea unitatii pe care o coordoneaza. 

Art.2. Membrii CA aproba in unanimitate orarul pentru anul scolar curent. 

Art.3.  Membrii CA aproba in unanimitate conform adresei nr. 1811/11.09.2020, incadrarea 

personalului didactic pentru anul scolar 2020-2021, si in plus incepand cu 14.09.2020 a incadrarii 

urmatoarelor cadre didactice: 

 - la sectia maghiara Schulek Eva – educatoare  

 - Denes Melinda – invatamant primar SM 

 - Luca Gabriela – 7h latina + 7h lb engleza. 

 - Todeciu Valer – 2h religie penticostala 

 - Trinca Anisoara -6.5 h arte plastice 

 - Bekesi Wilhelmina – 4h arte plastice, SM 

 - Szedlacsek Rolland – 8h TIC 

 Se aproba reactualizarea componentei comisiilor de lucru cu caracter permanent. 

Art.4.  Se aproba cererea 1979/10.09.2020, privind comcediu fara plata pentru un an , incepand 

cu data de 01.10.2020 pentru dl. Bibliotecar Iurea Dumitru Gelu. Se aproba cererea nr. 

1981/10.09.2020 privind prelungirea CIM pentru o perioada de un an sau pana la venirea 

titularului pe post, incepand cu data de 01.10.2020. 

Art.5.  Membrii CA aproba suma aferenta navetei cadrelor didactice si didactice auxiliare, pentru 

luna august 2020 conform adresei 2-207/11.09.2020. 

Art.6.  Se aproba modificarea programului de lucru a inginerului de sistem Szedlaceck Rolland , 

incepand cu ora 10. 



Art.7.  Se aproba adresa 1810/11.09.2020 privind functionarea sub/peste efectivul legal la clasa 

din Legea 185/2020 pentru modificarea LEN 1/2011. 

Art.8.  Se aproba in unanimitate la nivel primar si gimnazial transferul elevilor conform anexei 

1811/11.09.2020. Se aproba transferul la nivel liceal astfel: 

 - Popa Alberta vine in XI D, media 9.69 datorita schimbarii de domiciliu. Eleva nu 

sustine diferente, deoarece provine de la Liceul Mircea Eliade Lupeni, specializarea stiinte 

sociale. 

Art.9.  Se aproba in unanimitatre cererea nr. 1791/09.09.2020 a doamnei profesor Lapadus 

Adriana-fizica, de a efectua orele online avand boala cronica, conform certificatului medical 

anexat prezentei cereri. 

 Incepand cu data de 01.09.2020, la propunerea domnului director, diriginte la clasa a XI-a 

A va fi domnul profesor Boanta Adrian. 

Art.10.  Se aproba in unanimitate toate cererile pers. didactic privind plata cu ora pentru anul 

scolar curent. 

 

Art.11.  Se aproba in unanimitate cererile doamnelor profesor Raica Luciana, Manea Stefania, 

Mihoc Luminita, Humel Elena, Chivu Simona, cereri privind decontarea contravalorii cursurilor 

de formare profesionala din anul calendaristic 2020. 

   

Art.12.  Se aproba comisia pentru organizarea si desfasurarea Concursului posturi didactice- 

sectia maghiara, astfel:  

 Presedinte: Balasz Amalia 

 Membrii: Kosman Imola 

Bekesi Tunde 

Insp. Sc. Szasz Szofia 

Secretar: Salasan Silvia 

Si graficul de desfasurare 23-30 septembrie 2020.  



Art.1.   

  



Art.1.   

  



  



 

  

 

 

 

PREȘEDINTE C.A. 

DIRECTOR, 

PROF. ALEXANDRU LĂUTARU 


