
HOTĂRÂREA Nr. 6 din data de 14.01.2020 

 
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 14.01.2020: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Formularea unui răspuns în scris la adresele nr. 42/10.01.2020 și 56/13.01.2020, cu 

următoarele precizări: 

- În Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin 

O.M.E.N. nr. 3181/18.02.2019, nu este prevăzut dreptul de opțiune al părinților cu 

privire la limba modernă de studiu; 

- În Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș, nr. 5079/31.08.2016 nu se menționează 
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obligativitatea de a aproba cereri de transfer al elevilor până la efectivul de 25 

elevi/clasă. 

- Decizia membrilor Consiliului de administrație de a respinge în bloc toate cererile de 

transfer în Clasa Pregătitoare a survenit ca urmare a faptului inexistenței niciunui 

criteriu de departajare și a rezultării unor dezechilibre de efectiv la nivelul Claselor 

Pregătitoare, una dintre clase urmând să aibă un efectiv de peste 30 de elevi. 

- Decizia membrilor Consiliului de administrație de a respecta Procedura operațională 

privind constituirea formațiunilor de studiu la clasele pregătitoare cu predare în 

limba română și de repartizare a profesorilor pentru învățământul 

primar/învățătorilor la clasele pregătitoare cu limba de predare română nr. 

374/27.02.2019, aprobată în Consiliului de administrație din 27.02.2019 și 

înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu cu nr. 2663/04.03.2019, astfel: 

repartizare alfabetică a elevilor în clase și tragerea la sorți a cadrului didactic și a 

limbii moderne de studiu. 

- Preferințele părinților cu referire la un anumit cadru didactic sau o anumită limbă 

modernă de studiu nu pot constitui bază legală, și ca urmare, nici criteriu de 

departajare a cererilor de transfer. 

 

 

 

 

Președintele al Consiliului de administrație, 

prof. Dumitru Laura - Florentina 

Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. Săvescu Georgiana Mona 


