
 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 

MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 42/06.09.2019 

 

 

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

în şedinţa din data de 06.09.2019, 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 

- 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 

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

- OMEN 4619, art.15, alin.1, lit.ee, lit.kk, lit. ll, lit. mm,  OMENCŞ 

5079/31.08.2016, art.65, alin.3, art.68, alin.1 

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

Naţionale nr.1/2011 

 

                                                            HOTĂRĂŞTE: 

Art.1  Se aprobă subcomisiile pentru evaluarea finală a personalului didactic şi 

didactic auxiliar în următoarea componenţă: 

Subcomisia nr.1- Burlacu Mihaela, Dumbravă Magdalena, Turcu Florin (ed. fizică 

și materii aplicate, biologie-geografie, pers. did. auxiliar) 

Subcomisia nr.2- Karacsony Iacob, Craioveanu Violeta, Ţiriac Rodica ( limba și 

lit. română, limbi străine, istorie-științe sociale). 

Art.2  Se aprobă componenţa celor 8 comisii metodice şi responsabilii acestora 

pentru  anul şcolar 2019-2020: Banyai Reka(Comisia învățătorilor), Popa Cristina 

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

Szasz Diana (Comisia de matematică-informatică), Popa Ioan(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.3 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.4  Se aprobă coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare în persoana doamnei Galea Adriana. 

Art.5  Se aprobă planul managerial pentru anul şcolar 2019-2020. 

Art.6 Se aprobă contractul educaţional încheiat de unitatea de învăţământ cu 

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

unic matricol și contractul de închiriere a suprafețelor locative din internatul școlar. 

Art.5 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,. 

Art.6 Se aprobă transferurile, de la alte şcoli la Colegiul Naţional ,,Octavian 

Goga”, elevilor: Csala Tibor, Angelescu Florin, Pop Daria-Alisia, pop Maria-

Antonia, Apetri Paula, Răuțu Samuel, Csaki Mihaly, Harangozo Erik, Tanco Ionuț, 

Boloacă  Gabriela. 

Art.7  Nu se aprobă transferul elevului Csala Robert de la Liceul Johannes Kajoni.  

Art.8  Se aprobă transferurile elevilor de la Colegiul Naţional ,,Octavian Goga” la 

alte şcoli: Kovacs Finna-Miklos, Dobal Andrei-Raul, Kovari Rolland, Topliceanu 

Denisa, Pavăl George-Alexandru, Pavăl Laura-Maria, Gheață Darius, Ochean 

Darius, Albu Erik-Attila, Balazs Maria-Magdolna, Morar Daria, Rupi Nicolae.  

Art.9 Se aprobă transferurile elevilor de la Colegiul Naţional ,,Octavian Goga” la 

Colegiul Naţional ,,Octavian Goga”: Vieru Mihai, Dorcea Sebastian, Crișan 

Cristian. 

Art.10 Nu se aprobă transferurile de la Colegiul Naţional ,,Octavian Goga” la 

Colegiul Naţional ,,Octavian Goga”, pentru neîndeplinirea condiției de medie, 

elevelor: Tompos Brigitte, Țăranu Annamaria. 

Art.11 S-a aprobat repartizarea în clase a elevilor repetenți. 

Art.12 Se aprobă suspendarea anului școlar pentru elevul Unguru Ioan.  

 

 



   

 

Art.13 Se aprobă documentele procedurale specifice organizării concursurilor 

pentru ocuparea posturilor vacante de laborant și portar. 

Art.14 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 
 

 

 


