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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 78/23.04.2021 

 

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

şedinţa din data de 23.04.2021, fiind prezidată de către preşedintele consiliului de 

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

învăţământ. 

             În temeiul: 

- art. 280, alin. (1), alin (2) lit. f., alin. (7), alin. (8), alin. (10), art. 281, alin (1), art. 282 

din Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 

61, lit. a., art. 62, alin. (2), art. 63, alin. (1), art. 247, art. 248, alin (2), art. 250, art. 251, 

art. 252 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii cu modificările și completările ulterioare, 

art. 80, alin. (1) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate 

Învățământ Preuniversitar nr 435/17.04.2019, art. 154 din Regulamentul de ordine 

interioară al Colegiului Național ,,Octavian Goga” din Miercurea-Ciuc; 

- Ordinului comun al ME nr. 3.235 din 4 februarie 2021și MS nr. 93 din 4 februarie 

2021pentru aprobarea  măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor 

de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV-2 

 

Având în vedere:  

 

- OMEN 4619/22.09.2014, art.15 

     În virtutea drepturilor şi atribuţiilor prevăzute la art.96 din Legea Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare Consiliul de 

Administrație 

                                                            HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Sancționarea disciplinară a doamnei profesoare Babiac Valentina-Mihaela cu 

desfacerea disciplinară a Contractului Individual de Muncă nr. 9/31.08.2020 și a 

Contractului Individual de Muncă nr. 43/16.09.2020 conform art. 280, alin (2), lit. f din 

Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare , cu votul 

secret al 9 membri prezenți din 13. 

Număr membri CA: 13 

Număr membri CA prezenți: 9 

Număr voturi PENTRU: 9 

Număr voturi IMPOTRIVĂ: 0 

Număr voturi ABȚINERI: 0 
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Art.2. Aprobarea stabilirii propunerii scenariului de funcționare pentru săptămâna 05-

07.05.2021, de către director în funcție de rata infectării cu SARS-CoV-2 din data de 29 

aprilie 2021.  

Număr membri CA: 13 

Număr membri CA prezenți: 9 

Număr voturi PENTRU: 9 

Număr voturi IMPOTRIVĂ: 0 

Număr voturi ABȚINERI: 0 

 

Art.3  De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund: compartimentul 

secretariat, directorul, directorul adjunct ai unității de învățământ, cadrele didactice. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,                         Secretarul CA,Director 

Dumbravă Magdalena-Camelia                                               Prof. Bucur Cristiana 
 


