
 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 

MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

                    

                     HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 24/31.05.2018 

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

în şedinţa din data de 31.05.2018, fiind prezidată de către preşedintele consiliului 

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

învăţământ. 

             Având în vedere: 

- HCA ISJ Harghita nr.7/26.04.2018, adresa ISJ Harghita nr. 

2325/67/26.04.2018, HCA ISJ Harghita nr.9/22.05.2018, Hotărârea  

Comisiei Paritare nr.3/30.05.2018, Contractul colectiv de muncă unic la 

nivel de activitate învăţământ preuniversitar nr. 78/22.02.2018- art.73, alin.2, 

art.80, alin.1, Legea 53/2003, art.65, alin.1 şi 2, art.75, alin.1 sau art. 41, 

alin.1, alin.3, lit.a, c, e , Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, OMENCŞ 

5079/31.08.2016; 

- OMECTS 6143/2011, art.4, alin. (4) modificat şi completat de OMEN 

3597/18.06.2014; 

- HG 215/2009, OUG 8/2009,  HG 614/2015, OMEN 3560/13.04.2018. 

OMEN 3571/25.05.2018; 

- Contractul colectiv de muncă unic la nivel de activitate învăţământ 

preuniversitar nr. 78/22.02.2018, OMENCŞ 5079/31.08.2016 

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

Naţionale nr.1/2011 

                                                            HOTĂRĂŞTE: 

Art.1  Se aprobă desfiinţarea unui post de supraveghetor de noapte ocupat de dna. 

Petică Elena-Mariana, începând cu 16.06.2018, pentru încadrarea în numărul de 

8,5 posturi didactic-auxiliare alocat de ISJ Harghita. Desfacerea CIM în temeiul 

Legii 53/2003, art.65, alin.1 şi 2, art.75, alin.1, Contractului colectiv de muncă unic 

la nivel de activitate învăţământ preuniversitar nr. 78/22.02.2018- art.73, alin.2, iar 

în temeiul art.80, alin.1din CCM instituţia propune  modificarea CIM-ului dnei 

Petică Elena-Mariana în temeiul art. 41, alin.1, alin.3, lit.a, c, e, începând cu 

16.06.2018, pe un post temporar vacant de îngrijitor. 

Art.2 Se aprobă schema de personal didactic-auxiliar începând cu 01.06.2018 şi 

schema nominală de încadrare cu personal didactic-auxiliar începând cu 

01.06.2018. 

Art.3 Se aprobă desfiinţarea a 0,25 post şofer, începând cu 16.06.2018, pentru 

încadrarea în numărul de 17 posturi personal nedidactic alocat de ISJ Harghita. 

Art.4 Se acordă calificativul parţial ,,Foarte bine” pentru activitatea din anul şcolar 

2017-2018 următoarelor cadre didactice: Grădinariu Nicoleta, Luka Tunde, Dane 

Endre. 



Art.4 Se aprobă perioada concediilor de odihnă , 24 iulie-31 august 2018, pentru 

personalul didactic-auxiliar şi nedidactic. 

Art.4 De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund directorul, directorul 

adjunct, contabilul şef şi secretarul şef. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,                         Secretarul CA, 

Director Dumbravă Magdalena-Camelia                          Prof. Bucur Cristiana 
 

 

 


