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HOTĂRÂREA Nr. 11 din data de 18.05.2020 

 
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 18.05.2020: 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Prezentarea reglementărilor în domeniul educației prevăzute în ORDONANȚA DE 

URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative 

cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile:  

asigurarea gratuității transportului pentru elevi,  recunoașterea și echivalarea probelor de 
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competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională și competențe digitale prin 

elaborarea unei Metodologii specifice în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei Ordonanțe, modificările aduse privind susținerea gradului didactic definitiv și a 

gradului didactic II pentru cadrele didactice înscrise în anul școlar 2019-2020. 

2. Aprobarea prevederilor Procedurii operaționale specifice în perioada de pregătire a 

elevilor pentru examenele naționale (02.-12.06.2020) și pentru organizarea examenelor 

naționale în instituția școlară, în conformitate cu Ordinul Comun al Ministerului Educației 

și Cercetării nr. 4220/08.05.2020 și al Ministerului Sănătății pentru stabilirea unor măsuri 

de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2 în unitățile de învățământ: 

a. Delimitarea prin săgeți de culori diferite a traseelor de intrare și ieșire în unitatea 

școlară și în curtea școlii; 

b. Semnalizarea unui spațiu destinat dezinfecției și primirii de măști la accesul elevilor 

și a personalului școlii în unitatea de învățământ; 

c. Asigurarea de dispensere cu gel dezinfectant pe holuri și în grupurile sanitare și de 

covorașe dezinfectante; 

d. Asigurarea de covorașe dezinfectante la intrarea în unitatea școlară; 

e. Delimitarea și semnalizarea spațiului destinat așezării elevilor în sălile de clasă în 

vederea asigurării distanțării fizice de 2 metri între elevi; 

f. Afișarea de materiale informative cu privire la normele igienico-sanitare pentru 

prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2 în: sălile de clasă, 

grupuri sanitare și pe holuri; 

g. Distribuirea măștilor de către profesorii care însoțesc grupele de elevi la începutul 

programului; 

h. Desfășurarea programului de pregătire zilnică pe parcursul a 2 ore; 

i. Distribuirea elevilor în grupe și aprobarea programului activităților de pregătire 

pentru clasele a VIII-a și a XII-a, precum și a sălilor de clasă în care fiecare grupă 

îsi va desfășura activitatea în perioada 02-12.06.2020 

3. Elaborarea unei Proceduri operaționale specifice privind participarea elevilor claselor a 

VIII-a și a XII-a la activitățile de pregătire a examenelor naționale în perioada 02-

12.06.2020, în vederea prevenirii și combaterii îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2 în 

unitățile de învățământ de către Comisia pentru securitate și sănătate în muncă. 

Desemnarea doamnei ing. Voronca Rodica drept persoană cu atribuții în menținerea 

legăturii permanente cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu.  

4. Prezentarea Calendarului Evaluării Naționale-2020 și postarea pe site-ul Colegiului. 

5. Prezentarea Ordinului M.E.C. nr.4244/12.05.2020 privind înscrierea copiilor în clasa 

pregătitoare în anul școlar 2020-2021 și postarea pe site-ul Colegiului. 

6. Prezentarea Ordinului M.E.C.nr. 41115/2020 privind aprobarea programelor pentru 

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale 

examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 – 2020 și postarea pe site-ul școlii. 



7. Prezentarea Ordinului M.E.C. nr.4249/13.05.2020 pentru modificarea şi completarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5.079/2016 și postarea pe site-ulșcolii. 

8. Realizarea unei programări privind accesul cadrelor didactice în școală în perioada 

încheierii situației școlare, în vederea respectării normelor de distanțare fizică. 

9. Predarea manualelor de către elevii claselor a XII-a în zilele eliberării diplomei de 

bacalaureat. 

10. Predarea manualelor de către elevii claselor a VIII-a în zilele eliberării documentelor 

necesare înscrierii la liceu. 

11. Predarea manualelor de către elevii claselor Pregătitoare  - a XI-a în perioada 01.-

05.09.2020. 

 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

                                                                                      Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. Dumitru Laura - Florentina                                                    prof. Săvescu Georgiana Mona 

 

 

 

 

 

 

 

 


