
                 MINISTERUL EDUCAȚIEI  

       INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BACĂU 

       COLEGIUL „MIHAI EMINESCU” BACĂU 

       Strada  Mihai Eminescu, nr. 35, cod postal 600258 tel/fax: 0234/ 562564 

       colegiulmihaieminescubc@gmail.com 

CD/CDM/ 1EX 

       NR. 57/ 30.03.2022 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea acordului de principiu pentru pretransfer ă doamnei prof. Frunză (Zahiu) 

Nicoleta- Carmen, cadru didactic titular  

 

Consiliul de Administrație al Colegiului „ Mihai Eminescu” Bacău, întrunit în ședința din 30.03.2022, 

ora 16.30, în conformitate cu:  

 art. 5 (alin.1)  din Metodologia - cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/2014; 

 deciziei nr. 691/21.12.2021; 

 Legea educației nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul 5447/2020 privind Regulamentul cadru de organizare si  funcționare a unității de învățământ 

preuniversitar; 

 Codul muncii 53/2003. 

Hotărăște 

 

Art 1. Se aprobă acordul de principiu pentru pretransfer pe postul didactic/catedra de MEDICINĂ 

GENERALĂ  din unitate pentru doamna FRUNZĂ (ZAHIU) NICOLETA CARMEN, cadru didactic titular 

pe/la postul didactic/catedra de PREGĂTIRE - INSTRUIRE PRACTICĂ (ASISTENȚĂ MEDICALĂ) de la 

Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău, localitatea Bacău, judeţul Bacău, cu specializările asistent medical 

generalist, conform raportului înregistrat cu nr. 1555/30.03.2022 realizat de comisia de mobilitate a acestei 

instituții. 

 

     Președinte, Consiliul de Administrație                         Secretar, 

            Prof. dr. Capșa Doina         M. instr. Coman Diana Mirabela 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de vot a  membrilor prezenți 

Total voturi : 9 (nouă) 

Pentru :  9 voturi 

Abțineri : 0 voturi 

Împotrivă: 0 voturi 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 MINISTERUL EDUCAȚIEI  

       INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BACĂU 

       COLEGIUL „MIHAI EMINESCU” BACĂU 

       Strada  Mihai Eminescu, nr. 35, cod postal 600258 tel/fax: 0234/ 562564 

       colegiulmihaieminescubc@gmail.com 

CD/CDM/ 1EX 

 

 

NR. 58/ 30.03.2022 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea transferului  doamnei prof. Pamfile  (Condurachi) Loredena conform cererii 

nr.1526 din 28.03.2022  

 

Consiliul de Administrație al Colegiului „ Mihai Eminescu” Bacău, întrunit în ședința din 30.03.2022, 

ora 16.30, în conformitate cu:  

 art. 5 (alin.1)  din Metodologia - cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/2014; 

 deciziei nr. 691/21.12.2021; 

 Legea educației nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul 5447/2020 privind Regulamentul cadru de organizare si  funcționare a unității de învățământ 

preuniversitar; 

 Codul muncii 53/2003. 

Hotărăște 

 

Art 1. Nu se aprobă cererile doamnei profesoare Pamfile Loredana conform articolului 56.(2) (d), ca 

urmare a cererii deja depuse de doamna profesoare Burlacu Alina, titulara Colegiului „Mihai Eminescu”, la 

secretariatul unității noastre școlare, din data de 18.03.2022. 

 De asemenea, menționăm că doamna profesoară Pamfile Loredana nu solicită acordul/acordul de 

principiu pentru (pre)transfer consfințit între unități de învățământ/modificarea repartizării pe perioada 

viabilității postului, ci solicită prin cererea nr.1526 din 28.03.2022, transferul pentru restrângere de activitate, 

iar, prin cererea nr.1554 din 30.03.2022, revine asupra transferului pe cele două ore inexistente cu cod la ISJ, de 

Literatură universală, etapă desfășurată deja conform metodologiei, potrivit raportului realizat de comisia de 

mobilitate al acestei instituții, înregistrat cu nr. 1555/30.03.2022. 

 

     Președinte, Consiliul de Administrație                         Secretar, 

            Prof. dr. Capșa Doina         M. instr. Coman Diana Mirabela 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de vot a  membrilor prezenți 

Total voturi : 9 (nouă) 

Pentru :  9 voturi 

Abțineri : 0 voturi 

Împotrivă: 0 voturi 
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NR. 59/ 30.03.2022 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea procedurii operaţionale de selecţia cadrelor didactice şi didactice auxiliare la 

mobilităţile  în cadrul proiectului ERASMUS +, acţiune cheie 1 -Educaţia şcolară (SCH), pentru instituţii 

acreditate, contract numărul 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009410. Cod: P.O. - selecția cadrelor 

didactice și didactic auxiliar ERASMUS+ 

 

Consiliul de Administrație al Colegiului „ Mihai Eminescu” Bacău, întrunit în ședința din 30.03.2022, 

ora 16.30, în conformitate cu:  

 art. 5 (alin.1)  din Metodologia - cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/2014; 

 deciziei nr. 691/21.12.2021; 

 Legea educației nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul 5447/2020 privind Regulamentul cadru de organizare si  funcționare a unității de învățământ 

preuniversitar; 

Hotărăște 

 

Art 1. Se aprobă procedurile operaţionale de selecţia cadrelor didactice şi didactice auxiliare la 

mobilităţile  în cadrul proiectului ERASMUS +, acţiune cheie 1 -Educaţia şcolară(SCH), pentru instituţii 

acreditate, contract numărul 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009410. Cod: P.O. - selecția cadrelor didactice și 

didactic auxiliar ERASMUS+.     

 

 Președinte, Consiliul de Administrație                         Secretar, 

            Prof. dr. Capșa Doina       M. instr. Coman Diana Mirabela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de vot a  membrilor prezenți 

Total voturi : 9 (nouă) 

Pentru :  9 voturi 
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Abțineri : 0 voturi 

Împotrivă: 0 voturi 

NR. 60/ 30.03.2022 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea procedurii operaţionale de selecţia cadrelor didactice şi didactice auxiliare la 

mobilităţile  în cadrul proiectului ERASMUS +, acţiune cheie 1 -Educaţia şcolară(SCH), pentru instituţii 

acreditate, contract numărul 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009410. Cod: P.O. - selecţia însoţitori elevi 

ERASMUS+ 

 

Consiliul de Administrație al Colegiului „ Mihai Eminescu” Bacău, întrunit în ședința din 30.03.2022, 

ora 16.30, în conformitate cu:  

 art. 5 (alin.1)  din Metodologia - cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/2014; 

 deciziei nr. 691/21.12.2021; 

 Legea educației nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul 5447/2020 privind Regulamentul cadru de organizare si  funcționare a unității de învățământ 

preuniversitar; 

Hotărăște 

 

Art 1. Se aprobă proceduriile operaţionale de selecţia cadrelor didactice şi didactice auxiliare la 

mobilităţile  în cadrul proiectului ERASMUS +, acţiune cheie 1 -Educaţia şcolară(SCH), pentru instituţii 

acreditate, contract numărul 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009410. Cod: P.O. - selecţia însoţitori elevi 

ERASMUS+. 

  

Președinte, Consiliul de Administrație                         Secretar, 

            Prof. dr. Capșa Doina        M. instr. Coman Diana Mirabela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de vot a  membrilor prezenți 

Total voturi : 9 (nouă) 

Pentru :  9 voturi 

Abțineri : 0 voturi 
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Împotrivă: 0 voturi 

 

NR. 61/ 30.03.2022 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea procedurii operaţionale de selecţia cadrelor didactice şi didactice auxiliare la 

mobilităţile  în cadrul proiectului ERASMUS +, acţiune cheie 1 -Educaţia şcolară(SCH), pentru instituţii 

acreditate, contract numărul 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009410. Cod: P.O. - selecţia elevilor 

ERASMUS+ 

 
Consiliul de Administrație al Colegiului „ Mihai Eminescu” Bacău, întrunit în ședința din 30.03.2022, 

ora 16.30, în conformitate cu:  

 art. 5 (alin.1)  din Metodologia - cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/2014; 

 deciziei nr. 691/21.12.2021; 

 Legea educației nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul 5447/2020 privind Regulamentul cadru de organizare si  funcționare a unității de învățământ 

preuniversitar; 

Hotărăște 

 

Art 1. Se aprobă procedurile operaţionale de selecţia cadrelor didactice şi didactice auxiliare la 

mobilităţile  în cadrul proiectului ERASMUS +, acţiune cheie 1 -Educaţia şcolară(SCH), pentru instituţii 

acreditate, contract numărul 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009410. Cod: P.O. - selecţia elevilor ERASMUS+ 

  

Președinte, Consiliul de Administrație               Secretar, 

            Prof. dr. Capșa Doina        M. instr. Coman Diana Mirabela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de vot a  membrilor prezenți 

Total voturi : 9 (nouă) 

Pentru :  9 voturi 

Abțineri : 0 voturi 
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Împotrivă: 0 voturi 

 

NR. 62/ 30.03.2022 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea derulării proiectului „ Asistentul medical, punte între starea de sănătate şi 

boală a pacientului”  

 
Consiliul de Administrație al Colegiului „ Mihai Eminescu” Bacău, întrunit în ședința din 30.03.2022, 

ora 16.30, în conformitate cu:  

 art. 5 (alin.1)  din Metodologia - cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/2014; 

 deciziei nr. 691/21.12.2021; 

 Legea educației nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul 5447/2020 privind Regulamentul cadru de organizare si  funcționare a unității de învățământ 

preuniversitar; 

Hotărăște 

 

Art 1. Se aprobă derulării proiectului „ Asistentul medical punte între starea de sănătate a pacientului”  

realizat de către doamna p.i.p. Țintaru Anca-Smaranda, înregistrat cu nr. 1484/24.03.2022. 

  

 

 

Președinte, Consiliul de Administrație               Secretar, 

            Prof. dr. Capșa Doina        M. instr. Coman Diana Mirabela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de vot a  membrilor prezenți 

Total voturi : 9 (nouă) 

Pentru :  9 voturi 

Abțineri : 0 voturi 

Împotrivă: 0 voturi 

 

 


