
 

 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN 

GOGA” 
MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 76/14.04.2021 

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

din data de 14.04.2021, fiind prezidată de către preşedintele consiliului de administraţie, 

doamna Dumbravă Magdalena-Camelia, director al unităţii de învăţământ. 

             Având în vedere: 

- Legea 53/2003, art. 280 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, modificat prin legea nr. 

260/24.12.2019 

- OMEC 5447/31.08.2020-ROFUIP 

- ORDIN nr. 6143 din 1 noiembrie 2011privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a 

activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar 

- ORDIN nr. 4.247 din 13 mai 2020pentru modificarea și completarea Metodologiei de 

evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011 

- ORDIN nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de 

evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011 

- OMECTS  5576/2011- privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar modificat de OMECTS 3470/2012 

- OMEN 4619/22.09.2014, art.15 

- Anexă la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5991/11.11.2020 metodologia -cadru 

privind mobilitatea personalului didacticde predaredin învăţământul preuniversitar în anul şcolar 

2021-2022 

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

nr.1/2011 

        

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Aprobarea  prelungirii perioadei pentru efectuarea cercetării disciplinare de către 

comisia de cercetare disciplinară numită prin decizia nr.27/26.03.2021 în baza sesizării cu nr. 

de înreg. 1561/26.03.2021. 

Art.2. Acordarea calificativelor parțiale ,,foarte bine” pentru anul școlar 2020-2021 pentru 

cadrele didactice care solicită prelungirea CIM. 

Art.3. Aprobarea listei nominale a elevilor bursieri pentru semestrul al II-lea. 

Art.4. Aprobarea procedurii privind organizarea și desfășurarea evaluării lecțiilor 

demonstrative și a comisiilor de evaluare a lecțiilor demonstrative. 

Art.5. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund: compartimentul secretariat, 

directorul și directorul adjunct ai unităţii de învăţământ. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,                                               Secretarul CA, 

Director Dumbravă Magdalena-Camelia                                               Prof. Bucur Cristiana 
 

 



 


