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HOTĂRÂREA Nr. 1 din data de 05.09.2019 

 
Consiliul de administrație al Colegiului Național Octavian Goga Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2019-2020, în temeiul: 

 Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările 

și modificările ulterioare, 

 Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. 

nr. 4.619 /  22.09.2014 

 Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea 

Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație 

din unitățile de învățământ preuniversitar, 

 Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de 

Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1309 / 

08.08.2019 privind confirmarea, respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2019-

2020 a reprezentanților Primarului Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor 

de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul 

Sibiu; 

 Prevederilor H.C.L. nr. 305 / 2019 privind confirmarea pentru anul școlar 2019-

2020 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai 

Consiliilor de administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității 

din unitățile de învățământ preuniversitar de stat acreditate / autorizate din 

Municipiul Sibiu; 

 Hotărârii Consiliului Profesoral din 03.09.2019 cu privire la alegerea 

reprezentanților cadrelor didactice în Consiliul de administrație de la Colegiul 

Naţional „Octavian Goga” Sibiu pentru anul școlar 2019-2020. 

   

Consiliul de administrație al Colegiului Național Octavian Goga Sibiu întrunit în ședință în 

data de 05.09.2019, 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Validarea evaluărilor și acordarea calificativului FOARTE BINE cadrelor didactice și 

personalului didactic auxiliar pentru anul școlar 2018-2019. 

2. Aprobarea încadării personalului didactic pentru anul școlar 2019-2020. 

3. Aprobarea detașării în interesul învățământului a doamnei profesor pentru învățământ 

primar Grovu Andreea, la clasa I F, ca urmare a renunțării la detașarea în interesul 

învățământului d ecătre  doamna profesor pentru învățământ primar Bolnăvoaia – Vasu 

Mariana Cornelia. 

4. Numirea următoarelor cadre didactice ca profesori diriginți în anul școlar 2019-2020: 
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a. Clasa a IX-a A: prof. Vișan Ramona Elena 

b. Clasa a IX-a D: prof. Ciucur Paulina Mioara 

c. Clasa a IX-a E: prof. dr. Pircă Lidia Carmen 

d. Clasa a IX-a F: prof. Crăciunaș Niculina 

e. Clasa a IX-a I: prof. Sibișan Ana Mădălina 

f. Clasa a V-a A: prof. Dragoman Corina Elena 

g. Clasa a V-a B: prof. Orăștean Simona Andreea 

h. Clasa a V-a C: prof. Albu Gabriela 

i. Clasa a V-a D: prof. Szekely Eniko Krisztina 

j. Clasa a V-a E: prof. Chirilă Mioara 

k. Clasa a V-a F: prof. Aleman Ioana Ștefania 

l. Clasa a VI-a E: prof. Juncu Maria Mihaela 

m. Clasa a VII-a B: prof. Cozmiuc Ana Maria 

n. Clasa a VIII-a C: prof. Bogorin Anișoara 

o. Clasa a VIII-a E: prof. Kovacs Alexandra Elena  

(cu mențiunea că, dirigenția la clasa a IX-a B, va fi acordată d-nei prof. Săvescu Georgiana 

Mona, în urma afișării rezultatelor la interviul pentru ocuparea postului de director adjunct la 

Colegiul Național ”Octavian Goga”, Sibiu). 

5. Discutarea și soluționarea Petiției nr. 1767 din 01.08. 2019. 

6. Validarea șefilor de catedră și a coordonatorului pentru proiecte și programe educative 

școlare și extrașcolare, pentru anul școlar 2019-2020,  după cum urmează: 

 Limba și literatura română / Limba latină – prof. Achim Ioan Stoian 

 Limba engleză – prof. Cosmina Elena Almășan 

 Limba franceză / germană / maghiară – prof. Monica Elena Man 

 Matematică – prof. Ileana Lucia Oțoiu 

 Chimie – prof. Delia Nemeș 

 Fizică – prof. Anca Ighișan 

 Biologie – prof. Codruța Dorina Burlea 

 Aria curriculară Om și societate – prof. Georgeta Luca  

 Aria curriculară Tehnologii – prof. Mădălina  Ana Sibișan  

 Educație fizică – prof. Raul Claudiu Mihaly 

 Comisia metodică a profesorilor pentru învățământ primar – prof. Crina Vasiu 

 Coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare – prof. 

Delia Nemeș. 

7. Aprobarea încadrării cu normă de predare de 16 ore pentru următoarele cadre didactice: 

Oțoiu Ileana, Vlad Petru, Grozav Petre, Crăciunaș Niculina, Albu Gabriela, Ciucur 

Paulina, Man Monica, Moldovan Teodora, Pătcaș Felicia, Buican Onorița, Luca 

Georgeta, Canțer Maria, Stănculescu Rodica, Stoian Achim,  Bratu Luiza, Filip Dan. 

8. Aprobarea salarizării în regim de plata cu ora pentru cadrele didactice.  

9. Soluționarea cererilor de transfer al elevilor, în anul școlar 2019-2020, după cum 

urmează: 

a. Nivelul de învățământ primar: 5 cereri aprobate și 1 cerere respinsă. 

b. Nivelul de învățământ gimnazial: 4 cereri aprobate și 4 cereri respinse. 

c. Nivelul de învățământ liceal: 2 cereri respinse. 



10. Verificarea respectării cadrului legal (Procedura nr. 374 din 27.02.2019, înregistrată la 

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu cu nr. 2663 din 04.03.2019) referitor la repartizarea 

elevilor în clasele Pregătitoare, în anul școlar 2019-2020. 

11. Încadrarea prin decizie internă a următoarelor cadre didactice cu statut de pensionar: 

 Ciovică Mariana – limba engleză – 5 ore 

 Ionescu Cimarron – fizică – 6 ore 

 Ionescu Mara – fizică – 3 ore 

 Galață Ion – educație fizică și sport – 7 ore 

 Keresztes Coloman – matematică, limbă de predare maghiară – 7 ore 

 Keresztes Ghezila - matematică, limbă de predare maghiară – 8 ore 

 Hariga Valentina – istorie, limbă de predare germană  – 12 ore. 

12. Soluționarea cererii nr. 1998/02.09.2019. 

13. Exprimarea acordului de principiu pentru o poziție de antrenament pe săptămână, în 

intervalul orar 19.00-20.30, în cazul cererilor nr. 1945 din 27.08.2019 și nr. 2008 din  

02.09.2019. 

14. Aprobarea programului pentru ziua de 02.09.2019, după cum urmează: ora 9.00 – 

festivitatea de deschidere a anului școlar 2019-2020; orele 10.00-12.00 – 

dirigenție/activități cu clasa la nivelul liceal și primar; orele 12.00-14.00 – dirigenție la 

nivelul gimnazial.  

 

 

Președintele C.A.                                                                                                

Secretar C.A. 

DIRECTOR, 

prof. DUMITRU LAURA - FLORENTINA                                prof. SĂVESCU GEORGIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 


