
 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 

MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 26/18.09.2018 

 

 

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

în şedinţa din data de 18.09.2018, fiind prezidată de către preşedintele consiliului 

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

învăţământ. 

 

             Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 

- Legea nr.87/2006, OUG nr.75/2005, OMEN 4619, art.15, alin.1, lit.x, lit.uu 

- OMEN 4619, art.15, alin.1, lit.cc 

- OMENCŞ 5079/31.08.2016, art.35, alin.3, art.108, alin.6, OMEN 4619, art.15, 

alin.1, lit.gg 

- OMENCŞ 5079/31.08.2016, art.186, alin.2 

- OMECTS 6143/2011 modificat şi completat de OMEN 3597/18.06.2014, OMEN 

4619, art.15, alin.1, lit.nn 

- Legea Arhivelor Naţionale nr. 16 din 02.04.1996 republicată, instrucţiunile 

privind activitatea de  arhivă aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin 

Ordinul nr.217 din 23.05.1996 

- OMENCŞ 5079/31.08.2016, art.155, alin.4, lit.a, lit.f 

- OMEN 4619, art.15, alin.1, lit.ee, lit.kk, OMENCŞ 5079/31.08.2016, art.65, 

alin.3, art.68, alin.1 

- OMEN 4619, art.15, alin.1, lit.w 

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

Naţionale nr.1/2011 

 

                                                            HOTĂRĂŞTE: 

Art.1  Se aprobă procedura PO19-02 privind întocmirea, actualizarea şi aprobarea 

fişelor posturilor. 

Art.2  Se aprobă orarul claselor şi  schemele orare. 

Art.3  Se aprobă planul managerial pentru anul şcolar 2018-2019 şi programul 

activităţilor educative şcolare şi extraşcolare pentru anul şcolar 2018-2019; 



Art.4 Se aprobă contractul educaţional încheiat de unitatea de învăţământ cu 

părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul înscrierii elevilor, în registrul 

unic matricol. 

Art.5 Se aprobă programul serviciului pe şcoală şi atribuţiile personalului. 

Art.6 Se acordă 3 calificative Bine şi restul Foarte bine în etapa de evaluare finală 

pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar 2017-2018 de către personalul didactic 

şi personalul didactic-auxiliar. 

Art.7 Se aprobă tematicile şedinţelor consiliului de administraţie şi ale consiliului 

profesoral în anul şcolar 2018-2019. 

Art.8 S-au aprobat contravalorile pentru : masa zilnică internat- 15 lei/zi (mic 

dejun-3 lei, prânz- 8 lei, cină- 4 lei), regie cantină-35 lei/lună, regie internat-35 

lei/lună, prânzul pentru elevii ciclului primar- 5 lei, prânzul pentru externi- 9 lei, 

resturi alimentare- 40 lei/lună. 

Art.9 Se aprobă componenţa Comisiei de selecţionare a documentelor la nivelul 

colegiului: 

- Preşedinte- Dumbravă Magdalena-Camelia-director 

- Secretar- Viţa Claudia-secretar şef 

- Membri: Karacsony Iacob-director adjunct, Paraschivescu Monica-

administrator financiar, Chiscoci Margareta-secretar. 

Art.10 Se aprobă transferurile elevilor Antal Barna şi Dobol Raul Andrei de la alte 

şcoli la Colegiul Naţional ,,Octavian Goga”. 

Art.11  Se aprobă transferurile elevilor de la Colegiul Naţional ,,Octavian Goga” la 

alte şcoli: Burghelea Ştefan, Moise Viorel, Truţă Antonio, Szabo Alfred. 

Art.12 Se aprobă responsabilul cu gestionarea manualelor şcolare în persoana 

doamnei Karacsony Maria. 

Art.13 Se aprobă componenţa celor 8 comisii metodice şi responsabilii acestora 

pentru  anul şcolar 2018-2019: Bojte Elena (Comisia învățătorilor), Popa Cristina 

(Comisia de limba și literatura română), Eros Maria (Comisia de limbi străine), 

Szasz Diana (Comisia de matematică-informatică), Kurcsakovszki Nicolina 

(Comisia de chimie-fizică), Galea Adriana (Comisia de biologie-geografie), Bogoș 

Georgeta (Comisia de istorie – științe sociale – religie), Dincă Liviu (Comisia de 

educație fizică – materii aplicate). 

Art.14 Se aprobă componenţa nominală a comisiilor de lucru : Comisia pentru 

Curriculum Școlar, Comisia diriginților, Comisia pentru întocmirea orarului, 

Comisia pentru concursuri și olimpiade școlare, Comisia pentru monitorizarea 

evaluării rezultatelor învățării și absențelor elevilor, Comisia pentru activități 

extrașcolare, Comisia pentru educație sanitară, Comisia pentru burse și alte forme 

de ajutorare materială („Bani de liceu”, „Euro 200”, „Laptele și cornul”), Comisia 

pentru securitatea elevilor, prevenirea și combaterea violenței, Comisia de 

perfecționare, Comisia pentru proiecte educative școlare și extrașcolare, Comisia 

de disciplină Comisia pentru verificarea, completarea și încheierea cataloagelor, 

Comitetul de securitate și sănătate în muncă, Comisia pentru prevenirea și 



combaterea discriminării și promovarea interculturalității, Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității în învățământ. 

Art.15  Se aprobă cererea pentru decontarea transportului  la şi de la locul de 

muncă al doamnei profesoare Fărcaş Corina-Vasilica( Bălan –Miercurea-Ciuc), în 

cuantumul sumei maxime de 178 lei. 

Art.16 Se aprobă prelungirea cu un an a contractului de închiriere a sălilor nr. 

4,6,7,8 din clădirea claselor primare, începând cu 01.12.2018, , de către Asociaţia 

Comitetului de Părinţi Colegiul Octavian Goga. 

Art.17 Se aprobă condici individuale de prezenţă a cadrelor didactice, pentru 

consemnarea tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul celor 40 de ore /săptămână 

şi a orelor în regim PCO. 

Art.18  Solicitarea unui audit din partea ISJ Harghita privind calculul şi plata 

hotărârilor judecătoreşti din perioada 2012-2015. 

Art.19 De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund: compartimentul 

secretariat, compartimentul financiar, directorul şi directorul adjunct. 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,                         Secretarul CA, 

Director Dumbravă Magdalena-Camelia                   Prof. Bucur Cristiana 
 

 

 


