
 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 

MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 19/02.02.2018 

 

 

            Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” întrunit 

în şedinţa din data de 02.02.2018, fiind prezidată de către preşedintele consiliului 

de administraţie, doamna Dumbravă Magdalena-Camelia, director al unităţii de 

învăţământ. 

 

             În conformitate cu: 

- OMEN 4619/22.09.2014, art.15, alin (1), lit ii,  OMEN 5485/13.11.2017, 

art.29, alin (9) 

- Ordinul comun al administraţiei publice nr. 1985/04.10.2016 şi 

nr.5805/23.11.2016, art.82, alin (3) 

- OMECI 4843/27.08.2009, art. 8, lit b), art.9 

- OMECI 4843/27.08.2009, art.12, alin (3), (4) 

- OMEN 4619/22.09.2014, art.15, alin (1), lit x 

- OMEN 5485/13.11.2017, art.43, alin (3) 

- OMENCŞ 5079/31.08.2016 cu modificările şi completările ulterioare, 

art.152, lit a, art.150, alin (2) 

    În virtutea drepturilor şi atribuţiilor prevăzute la art.95 din Legea Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011 

 

                                                            HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1  Se aprobă proiectul de încadrare pentru personalul didactic de predare pentru 

anul şcolar 2018-2019. 

Art.2  Se aprobă membrii Comisiei Interne de Evaluare Continuă : Grama 

Michaela- profesor itinerant, Burghelea Oana- consilier psihopedagog, Kos Ibolya- 

logoped. 

Art.3 Se aprobă componenţa Comisiei pentru obţinerea atestatului de către 

absolvenţii clasei de matematică-informatică: 

- Dumbravă Magdalena-Camelia- preşedinte 

- Csonta Ildiko- vicepreşedinte 

- Szasz Dianna- secretar 

- Burlacu Mihaela- membru 



- Bokor Zsuzsa- membru 

Art.4 Se aprobă tematica lucrărilor pentru atestarea competenţelor de informatică. 

Art.5 Se aprobă procedura PO18.02 privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul 

didactic-auxiliar şi nedidactic. 

Art.6 Se aprobă componenţa Comisiei de mobilitate de la nivelul instituţiei şcolare: 

- Lupu Melania- preşedinte 

- Popa Cristina- membru 

- Szasz Dianna- membru 

- Bogoş Georgeta- membru 

- Banyai Reka- membru 

Art.7 Se aprobă transferurile elevilor: Lucaci Ioana-Bianca, Dieac Diana-Lucia, 

Haboczki Petrişor-Nicolae, Vanyolos Evelin, Marton Kristof, Toaso Rolland ( la 

Colegiul Naţional ,,Octavian Goga”), Deak Robert, Balazs Maria-Magdolna, Both 

Lorand-David ( în cadrul colegiului), Popescu Mihnea-Ioan ( la altă şcoală). 

Art.8 Se aprobă programele disciplinelor opţionale noi. 

Art.9 De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund directorul şi 

secretarul. 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,                         Secretarul CA, 

Director Dumbravă Magdalena-Camelia                   Prof. Bucur Cristiana 
 

 

 


