
 

 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 
MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 60/11.11.2020 

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

în şedinţa din data de 11.11.2020, fiind prezidată de către preşedintele consiliului 

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

învăţământ. 

             Având în vedere: 

-   OMEC 5599 /21-09-2020 -Metodologia privind fundamentarea cifrei de 

şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 

preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi 

emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar pentru anul şcolar 2021 - 2022     

- OMEN 4619/22.09.2014, art.15 

- ORDIN Nr. 4959 din 2 septembrie 2013 pentru aprobarea Metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat 

- OMEC 5574/2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

- Legea nr.53/2003- codul muncii, art.148, alin.1, CCM 435/17.04.2019 

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

Naţionale nr.1/2011 

                                                            HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022. 

Art.2 Aprobarea echipei de management  a proiectului  ROSE , profesorilor care 

vor desfășura activități pedagogice și extracurriculare în cadrul  Colegiului 

Național ,,Octavian Goga”. 

Art.3 Validarea rezultatelor concursului de ocupare a postului vacant de professor 

pentru învățământul primar la clasa IA- angajare în regim PCO. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Art.4 Aprobarea programării concediilor de odihnă ale personalului didactic, 

didactic auxiliar și nedidactic pentru anul școlar 2020-2021 și pentru anul 

calendaristic 2021. 

Art.5 Desemnarea reprezentantului elevilor în CA pentru a forma un grup de lucru 

al elevilor pentru elaborarea unui set de reguli îentru activitatea online. 

Art.6 De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund: compartimentul 

secretariat, coompartimentul financiar-administrativ, directorul și directorul 

adjunct ai unităţii de învăţământ. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,                         Secretarul CA,Director 

Dumbravă Magdalena-Camelia                                               Prof. Bucur Cristiana 
 

 

 


