
 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 

MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 43/15.10.2019 

 

 

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

în şedinţa din data de 15.10.2019, 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.35, alin.3, art.108, alin.6, OMEN 4619, art.15, 

alin.1, lit.gg 

- 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.cc, OMENCŞ 5079/31.08.2016, art.65, alin.3, 

art.68, alin.1 

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

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

Naţionale nr.1/2011 

 

                                                            HOTĂRĂŞTE: 

Art.1  Se aprobă orarul claselor şi  schemele orare. 

Art.3  Se aprobă programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare pentru 

anul şcolar 2019-2020; 

Art.4 Se aprobă programul serviciului pe şcoală şi atribuţiile personalului 

Art.5 Se aprobă organigrama. 

Art.6 Se acordă 4 calificative Bine şi restul Foarte bine în etapa de evaluare finală 

pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar 2019-2020 de către personalul didactic 

şi personalul didactic-auxiliar. 

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

profesoral în anul şcolar 2019-2020. 

 

 

 



 

 

Art.8 Se validează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de 

laborant și portar, posturile fiind ocupate de Karacsony Maria și Florea Mihaela.  

Art.9 Se aprobă decontarea navetei doamnelor Cîmpean Carmen și Fărcaș Corina, 

conform legii, pe ruta Bălan-Miercurea-Ciuc.  

Art.10 Se aprobă defalcarea pe discipline de studiu a celor 8 ore corespunzătoare 

școlarizării la domiciliu a elevului Bostan Dragoș și a listei profesorilor. 

Art.11  Se aprobă planul operațional privind măsurile ade asigurare a securității 

elevilor și reducerea fenomenului violenței școlare în anul școlar 2019-2020. 

Art.12 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 
 

 

 


