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HOTĂRÂREA Nr.  3 din data de 10.10.2019 

 
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 10.10.2019, 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Aprobarea înscrierii în vederea obținerii gradului didactic II în sesiunea/seria 2020-2022, 

a următoarelor cadre didactice: 

a. Prof. dr. Hăbean Ioan-Mirel, limba germană 

b. Prof. Spulber Mădălina, limba engleză 
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c. Prof. Știucă Mariana – Lucreția,  geografie 

d. Raicovici Ramona, profesor pentru învățământul primar 

2. Aprobarea Raportului Anual de Evaluare Internă a Calității pentru anul școlar 2018-

2019. 

3. Aprobarea posturilor didactice, didactice-auxiliare și nedidactice de la Colegiul Național 

,,Octavian Goga" Sibiu în anul școlar 2019-2020. 

4. Solicitare formulată către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu privind aprobarea unui post 

de portar. 

5. Aprobarea propunerilor pentru fundamentarea bugetului- anul financiar 2020. 

6. Revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Colegiului Național 

”Octavian Goga”, Sibiu, pentru anul școlar curent. 

7. Aprobarea cererilor privind decontarea navetei pe luna septembrie 2019, formulate de 

către următoarele cadre didactice: dr.Pircă Lidia Carmen, Tischer Alexandra Maria, 

Neamțu Adrian Ioan, Cristea Claudia, Stănculescu Rodica Florina, Lita Ilie, Popa 

Mihaela. 

8. Aprobarea Calendarului activităților extrașcolare și extracurriculare pentru semestrul I 

al anului școlar 2019 -2020. 

9. Aprobarea desfășurării Programului ,,Școala după Școală” la Colegiul Național 

,,Octavian Goga” Sibiu, în anul școlar 2019-2020, de către următoarele cadre didactice: 

Blăguțiu Cornelia, Vintilă Claudia, Bădilă Ioan, Știrbeți Felicia. 

10.  Aprobarea perioadelor de efectuare a concediului de odihnă de către personalul didactic, 

didactic-auxiliar și nedidactic în anul școlar 2019-2020, conform planificărilor care se vor 

realiza avându-se în vedere atât interesul învățământului cât și al angajatului, conform art. 

1 din O.M.E.N.C/T/Ș. Nr 5559/2011. 

11. Soluționarea următoarelor cereri, astfel: 

a. Cererea nr. 2347/27.09.2019 - se aprobă. 

b. Cererea nr. 2438/27.09.2019 - se aprobă. 

c. Cererea nr. 2093/11.09.2019 - se respinge. 

d. Cererea nr. 2075/09.09.2019 - se respinge. 

e. Cererea nr.   2242 /24.09.2019 - se respinge 

f. Cererea nr. 2125/13.09.2019 - se respinge. 

g. Cererea nr. 2486/10.10.2019 - se respinge. 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

                                                                                      Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. Dumitru Laura - Florentina                                                    prof. Săvescu Georgiana Mona 

 

 


