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HOTĂRÂREA Nr. 9 din data de 21.02.2020 

 
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 21.02.2020: 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Aprobarea condițiilor specifice pentru etapa de transfer consimțit între unitățile de 

învățământ preuniversitar, de pre-transfer consimțit între unitățile de învățământ 

preuniversitar și de modificare a repartizăriii cadrelor didactice angajate cu contract de 

muncă individual pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate 
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constitui norma didactică de predare–învățare-evaluare completă conform deciziilor de 

repartizare pe post/catedră, de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante, după 

cum urmează: 

a. Susținerea în cadrul școlii a unei lecții demostrative în profilul postului didactic / 

catedrei vacante, pe o temă propusă de comisie și evaluată de comisia numită prin 

decizia directorului cu minim nota 9,50. 

b. Obținerea calificativului FOARTE BINE în ultimii 5 ani școlari sau pe întreaga 

durată a activității, dacă aceaasta este mai mică de 5 ani. 

c. Susținerea unei probe de interviu în disciplina postului/catedrei vacante. 

2. Soluționarea cererii nr. 441/19.02.2020. 

3. Formularea unui răspuns scris la cererea nr. 431/17.02.2020. 

4. Prezentarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul preuniversitar în anul 

școlar 2020-2021, conform O.M.E.C. nr. 3277/2020 și consultarea partenerilor cu privire 

la criteriile specifice de înscriere în clasa pregătitoare, secția română și secția germană. 

5. Informarea cu privire la organizarea unei consultări a părinților referitor la organizarea 

programului ”Școală după Școală”, în anul școlar 2020-2021. 

6. Redactarea unei scrisori către reprezentantul ZDA, cu privire la eliberarea spațiului 

ocupat în incinta Colegiului Național ,,Octavian Goga”. 

7. Aprobarea cererii formultae de d-na Bratu Marcela, profesor pentru învățământul primar 

privind organizarea unei tabere de schi în afara orelor de curs, în perioada 24-28.02.2020. 

 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

                                                                                      Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. Dumitru Laura - Florentina                                                    prof. Săvescu Georgiana Mona 

 

 

 

 

 

 

 


