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HOTĂRÂREA Nr. 7 din data de 30.01.2020 

 
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 30.01.2020: 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Aprobarea cererilor de pensionare formulate de profesorii care împlinesc vârsta legală de 

pensionare la 01.09.2020, conform prevederilor Articolului 28 din Metodologia –cadru 

privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în 

anul școlar 2020-2021, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5259 din 12.11.2019:  

 Cererea nr. 214 din 27.01.2020, formulată de doamna profesor Monica Elena Man  
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 Cererea nr. 213 din 27.01.2020, formulată de doamna profesor Rodica-Florina 

Stănculescu. 

2. Aprobarea cererii nr. 225 din 28.01.2020, formultă de domnul profesor Vlad Petru, 

privind menținerea în activitate peste limita de vârstă de pensionare, ca titular în funcția 

didactică, în anul școlar 2020-2021. 

3. Aprobarea Proiectului de încadrare a unității de învățământ cu personal didactic de 

predare pentru anul școlar 2020-2021; aprobarea listei posturilor didactice vacante și 

rezervate, complete și incomplete pentru anul școlar 2020-2021. 

4. Aprobarea ofertei curriculare a școlii pentru anul școlar 2020-2021. 

5. Amânarea oferirii unei rezoluții în cazul cererii nr. 144 din 17.01.2020, până la furnizarea 

de către solicitan, în termend de 10 zile, a unor detalii suplimentare. 

6. Aprobarea componenței comisiei pentru organizarea și evaluarea Olimpiadei de educație 

civică- nivel primar, clasele a III-a și a IV-a (faza pe școală). 

7. Aprobarea componenței comisiei pentru ocuparea postului de profesor pentru 

învățământul primar – limbă de predare română, vacantat începând cu semestrul al II-lea, 

după cum urmează: 

a. Președinte: Ducu Luminița, director adjunct 

b. Membri: prof. Keresztes Eugenia, prof. Ban Monica, prof. Bugner Mirela 

c. Secretar: Vulcan Mirela 

8. Aprobarea decontării navetei - luna ianuarie 2020 - pentru următoarele cadre didactice: 

Cristea Claudia, Pircă Lidia Carmen, Tischer Alexandr a- Maria, Lita Ilie, Stănculescu 

Rodica Florina, Neamțu Ioan Adrian, Popa Mihaela. 

9. Prezentarea raportului mobilității, în cadrul Proiectului Erasmus + Stem, ICT, Coding 

and Robtics desfășurate în Italia, 19-25.01.2020, de către profesor coordonator, Nemeș 

Delia.  

 

Președintele Consiliului de administrație, 

                                                                                      Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. Dumitru Laura - Florentina                                                    prof. Săvescu Georgiana Mona 

 

 

 

 

 

 


