
 

 

 

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

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 83/10.06.2021 
 

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

din data de 10.06.2021, 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, OMEC 5447/31.08.2020-ROFUIP 

- Ordinul 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 

- Ordinul comun al ME nr. 3459 din 6 martie 2021și MS nr. 280 din 6 martie 2021 privind 

modificarea și completarea 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 

- 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 

- OMEN 4619/22.09.2014, art.15 

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

nr.1/2011 

                                                        

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Propunerea scenariului de funcționare verde pentru săptămâna 14.06-18.06.2021.  

Art.2. Aprobarea modului de desfășurare a procesului instructiv-educativ în zilele de 22 iunie 

2021 și 24 iunie 202, elevii claselor CP-IV cu prezență fizică, iar elevii claselor V-VII și IX-

XI vor desfășura activități online. 

Art.3. Desfășurarea festivităților în sălile de clasă pentru elevii claselor CP-IV, V-VII și IX-

XI. 

Art.4. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund: secretarul șef, directorul, 

directorul adjunct, profesorii pentru învățământul primar și diriginții. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,                         Secretarul CA, 

Director Dumbravă Magdalena-Camelia                     Prof. Bucur Cristiana 



 

 

 


