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MINISTERUL EDUCAȚIEI     

 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 1/25.08.2021 

 
Distribuție: 

 

Exemplar Compartiment Numele și prenumele / funcția Semnatura Data 

Exemplar 1 Management Director (dosarul Hotărâri ale 
Consiliului de Administrație) 

 25.08.2021 

Exemplar 2 Management Director adjunct  25.08.2021 
Exemplar 3 Secretariat Secretar șef  25.08.2021 
Exemplar 4 Management Director (spre afișare)  25.08.2021 

 

Cu privire la: 
1. Ordinea de zi a Consiliului de administrație din 25.08.2021; 
2. Organigrama, Comisiile care vor funcţiona în anul şcolar 2021-2022 (organisme funcționale și comisii) la 

nivelul colegiului, atribuțiile organismeleor funcționale și responsabilități specifice; 
3. Reparizarea diriginţilor la clasele de elevi pentru anul şcolar 2021-2022 şi a sălilor de clasă;  
4. Structura anului școlar 2021-2022, planificarea săptămânii în care se va derula Programul Național ”Școala 

altfel” și a principalelor evenimente școlare, parte a Regulamentului de organizare și funcționare; 
5. Formatul imprimatelor pentru planificarea calendaristică și pentru activitatea de dirigenție, parte a 

Regulamentului Intern al unității; 
6. Programul colegiului pentru cursurile didactice (elevi și profesori) și personalul didactic auxiliar și 

nedidactic; 
7. Autoevaluarea activității CEAC în anul școlar 2020-2021, Regulamentul de funcţionare a CEAC şi Strategia 

de evaluare internă a calităţii pentru 2021-2022; 
8. Transferul elevilor la începutul anului școlar 2021-2022, calendarul examenelor de diferenţă, forma de 

examninare, componenţei comisiei pentru examenele de diferență; 
9. Mobilitatea personalului didactic la nivelului colegiului pentru anul școlar 2021-2022 Repartiția elevilor de 

clasa a IX-a admiși la specializarea matematică-informatică în cadrul subspecializărilor în funcţie de medie și 
opțiune. 

10. Probleme, de etapă, financiar contabile 
 
Consiliul de Administrație al Colegiului văzând: 
1. Ordinea de zi a Consiliului de administrație din 25.08.2021; 
2. Propunerile directorilor pentru structurile organizatorice ce ar trebui constituite la nivelul colegiului, 

atribuțiile acestora și unele responsabilități specifice la nivelul colegiului în anul școlar 2021-2022; 
3. Propunerea echipei de management pentru Organigrama colegiului în anul școlar 2021-2022; 
4. Propunerile privind repartizarea diriginților la clasele de elevi pentru anul școlar 2021-2022 și sălile de clasă  

pentru fiecare clasă; 
5. Propunerea privind structurarea anului școlar 2021-2022 (principalele evenimente școlare, parte a 

Regulamentului de organizare și funcționare); 
6. Formatul imprimatelor pentru planificarea calendaristică și pentru activitățile de dirigenție propus de 

director și consilier educativ; 
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7. Propunerile directorilor pentru programul colegiului: cursuri didactice (elevi și profesori) și personalul 
didactic auxiliar; 

8. Autoevaluarea activității CEAC pentru anul școlar 2020-2021 realizată de coordonatorul comisie prof. 
Schiau Sorin; 

9. Propunerea coordonatorului CEAC pentru Regulament de funcționare CEAC în anul școlar 2021-2022 și 
Strategia de evaluarea internă a calității; 

10. Situația elevilor înscriși pentru examenele de diferență din august-septembrie 2021, propunerea 
directorului privind calendarul examenelor de diferență, forma de examinare, componența Comsiei; 

11. Dosarele personale ale elevilor înscriși pentru examenele de diferență din august -septembrie 2020; 
12. Cererea nr.1072/17.08.2021 privind suspendarea contractului individual de muncă, începând cu data de 

.01.09.2021 până în data de 31.08.2022 pentru a beneficia de concediul fără plată în condiţiile prevăzute 
de art. 25, alin. (2), lit. a din HG nr. 250/8 mai 1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale 
salariaților din administrația publică, regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, cu 
modificările şi completările ulterioare a domnului Onac Sebastian, profesor titular al catedrei de 
informatică (comunicarea postului la ISJ Alba) 

13. Cererea prof. Andronescu Rodica, pensionar, privind încadrarea în sistem de plata cu ora pe 5 ore vacante 
de limba franceză în anul școlar 2021-2021(cod 1040) 

14. Cererea prof. Voina Cristina, pensionar, privind încadrarea în sistem de plata cu ora pe 7 ore vacante de 
limba germană în anul școlar 2021-2021(cod 1041) 

15. Cererea prof. Sicoe Pamfil, pensionar, privind încadrarea în sistem de plata cu ora pe 18 ore vacante de 
fizică în anul școlar 2021-2021 

16. Analiză: finanțare complementară perioada ianuarie-august 2021 
17. Analiza anului financiar 2021 pentru perioada ianuarie-august 2021 
 
În baza: 
1. Art. 15 al. (1)  lit. b, ee , ii, qq și al (2) din Anexa la Metodologia –cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinului MEN nr. 
4.619 din 22 septembrie 2014; 

2. Art. 11. al (7), 79, Capitol IV din Anexa- Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar aprobat prin ORDINUL MEC nr. 5.447 din 31 august 2020; 

3. Ordinul ME  Nr. 3243/05.02.2021 privind structura anului şcolar 2021 - 2022; 
4. art. 112(1), 113 (1), 117, 125 (1) din Legea nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003, republicată Codul muncii; 
5. art. 11(1), (2) din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă comisiile pe domenii de activitate, artibuțiile acestora și responsabilitățile specifice din 
unitatea de învăţământ în anul școlar 2021-2022 conform Anexei 1 parte integrantă din prezenta Hotărâre; 
 
Art. 2. Se aprobă Organigrama colegiului pentru anul școlar 2021-2022 conform Anexei 2 parte integrantă din 
prezenta Hotărâre; 

 

Art. 3. Se aprobă repartizarea diriginților la clasele de elevi pentru anul școlar 2021-2022 și a sălilor de clasă 
conform Anexei 3 parte integrantă din prezenta Hotărâre; 
 

Art. 4. Se aprobă planificarea principalelor evenimente (teze, Consilii profesorale, întâlnri cu părinții) din anul 
școlar 2021-2022 conform Anexei 4 parte integrantă din prezenta Hotărâre; 
 

Art. 5. Se aprobă formatul propus pentru imprimatelor privind  planificarea calendaristică și pentru activitatea 
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de dirigenție; 
 
Art. 6. Se aprobă programul de funcționare al colegiului pentru cursurile didactice (elevi și profesori) și 
personalul didactic auxiliar conform Anexei 5 parte integrantă din prezenta Hotărâre; 
 
Art.7. Se validează autoevaluarea activității CEAC în anul școlar 2020-2021 conform conform Anexei 6 parte 
integrantă din prezenta Hotărâre; 
 
Art.8. Se aprobă Strategia de evaluarea internă a calității conform conform Anexei 7 parte integrantă din 
prezenta Hotărâre; 
 
Art.9. Se aprobă Regulamentul de funcționare al CEAC conform Anexei 8 parte integrantă din prezenta 
Hotărâre; 
 
Art. 5. Se aprobă susținerea examenelor de diferență pentru elevi care îndeplinesc cerințele din Anexa -
Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin ORDINUL 
MEC nr. 5.447 din 31 august 2020 și ale Regulamentului de organizare și funcționare și componeța Comisiei 
pentru examenele de difernță conform Anexei 9 parte integrantă din prezenta Hotărâre; 
 
Art. 6. Se validează repartiția elevilor admiși computerizat la specializarea matematică informatică în cadrul 
subspecilizărilor, în funcție de medie și opțiune Anexei 10 parte integrantă din prezenta Hotărâre; 
 
Art.7. Se aprobă următoarele solicitări ale cadrelor didactice după cum urmează: 

a) Cererea nr.1072/17.08.2021 privind suspendarea contractului individual de muncă, începând cu data 
de .01.09.2021 până în data de 31.08.2022 pentru a beneficia de concediul fără plată în condiţiile 
prevăzute de art. 25, alin. (2), lit. a din HG nr. 250/8 mai 1992 privind concediul de odihnă și alte 
concedii ale salariaților din administrația publică, regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile 
bugetare, cu modificările şi completările ulterioare a domnului Onac Sebastian, profesor titular al 
catedrei de informatică (comunicarea postului la ISJ Alba) 

b) Cererea prof. Andronescu Rodica, pensionar, privind încadrarea în sistem de plata cu ora pe 5 ore 
vacante de limba franceză în anul școlar 2021-2021(cod 1040) 

c) Cererea prof. Voina Cristina, pensionar, privind încadrarea în sistem de plata cu ora pe 7 ore vacante de 
limba germană în anul școlar 2021-2021(cod 1041) 

d) Cererea prof. Sicoe Pamfil, pensionar, privind încadrarea în sistem de plata cu ora pe 18 ore vacante de 
fizică în anul școlar 2021-2021 

 
Art. 8. Se deleagă directorul colegiului pentru punerea în aplicare a prezentei Hotărâri. 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi ale membrilor Consiliului de Administrație din totalul de 13, în 

prezența liderului de sindicat, doamna Rădulescu Cristina și domnul Dăneț Gigi, 

 

Președinte Consiliul de Administrație 

Prof. Valeriu Cerbu 

 Director 

 

 


