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HOTĂRÂREA Nr.  4 din data de 28.11.2019 

 
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 28.11.2019 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Aprobarea Proiectului Planului de Școlarizare pentru anul școlar 2020 -2021, astfel: clasa 

pregătitoare – 3 clase la secția română, 1 clasă la secția germană și 0,5 clase în regim 

simultan la secția maghiară; clasa a V-a – 4 clase la secția română, 1 clasă la secția 

germană, 1 clasă la secția maghiară; clasa a IX-a – 6 clase: filologie - intensiv engleză, 
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filologie - bilingv engleză, științe sociale la profilul umanist și științe ale naturii – 

intensiv engleză, științe ale naturii – bilingv engleză și matematică-informatică – intensiv 

informatică la profilul real. 

2. Oferirea acordului de principiu pentru închirierea sălii de sport a Colegiului pe perioada 

desfășurării Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, anul 2021. 

3. Aprobarea statului de funcții: 115, 26 posturi personal didactic, 10 posturi personal 

didactic auxiliar, 12 posturi personal nedidactic. 

4. Aprobarea decontării navetei aferente lunii noiembrie 2019 pentru următoarele cadre 

didactice: dr.Pircă Lidia Carmen, Tischer Alexandra Maria, Neamțu Adrian Ioan, Cristea 

Claudia, Stănculescu Rodica Florina, Lita Ilie, Popa Mihaela. 

5. Aprobarea echivalării programelor speciale, derulate în ultimii 2 ani școlari, pentru 

următoarele cadre didactice: dr.Pircă Lidia Carmen, Istrate –Mateescu Mirela, Minea Ana 

Maria, Pătcaș Felicia, Canțer Maria, Almășan Cosmina, Săvescu Georgiana. 

6. Aprobarea proiectului de activități pentru sărbătorirea Zilei de 1 Decembrie. 

7. Aprobarea reprezentanților Colegiului Național ”Octavian Goga” la negocierea 

Contractului Colectiv de Muncă: director prof. Dumitru Laura Florentina și director 

adjunct prof. Ducu Luminița, precum și a reprezentanților Colegiului Național ”Octavian 

Goga” în Comisia Paritară, astfel: director prof. Dumitru Laura Florentina și director 

adjunct prof. Ducu Luminița, prof. Luca Georgeta, reprezentant SIP și prof. Neamțu 

Adrian – Ioan, reprezentant FSLI. 

8. Soluționarea cererii nr. 2456/08.10.2019 – oferirea acordului de principiu. 

9. Formularea unei solicitări către S.P.A.I.U.P.S. din cadrul Primăriei Sibiu, cu privire la 

prinderea în bugetul aferent anului 2021 a Proiectului de mansardare a Colegiului. 

. 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

                                                                                      Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. Dumitru Laura - Florentina                                                    prof. Săvescu Georgiana Mona 

 

 

 


