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HOTĂRÂREA Nr. 12 din data de 27.05.2020 

 
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 27.05.2020: 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Aprobarea modificării contractului individual de muncă pe perioadă determinată de 1 

an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru 

cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivare în 

învățământ și concursul național de titularizare cu nota /media de cel puțin 7 (șapte), în 
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condițiile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, conform cererii nr. 893/26.05.2020, formulată de doamna profesor Știucă 

Mariana Lucreția, încadrată în anul școlar curent pe catedra de geografie și a cererii 

nr. 913/27.05.2020, formulată de doamna profesor pentru învățământ primar 

Raicovici Teodora Ramona, încadrată în anul școlar curent pe postul de profesor 

pentru învățământ primar – clasa pregătitoare F. 

2. Aprobarea cererii nr. 894/26.05.2020, formulată de către doamna profesor Maria 

Rozalia Bâja, care solicită prelungirea duratei contractului individual de muncă pe 

perioadă determinată în anul școlar 2020-2021, pe 10 ore de limba franceză – nivel 

liceal. 

3. Aprobarea cererii nr. 916/27.05.2020, formulată de către doamna profesor Lidia Mila, 

în care solicită prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă 

determinată în anul școlar 2020-2021, pe 6 ore de biologie – limbă de predare germană 

- nivel gimnazial. 

4. Aprobarea cererii nr. 764/18.05.2020, formulată de către doamna profesor pentru 

învățământ primar Canciu Teodora Adriana, privind intrarea acesteia în concediu de 

îngrijire copil, pentru o perioadă de  2 ani, începând cu data de 13.05.2020. 

5. Prezentarea Adresei nr. 9695/SEPI/17.03.2020, înregistrată la Secretariatul Colegiului 

cu nr. 718/24.04.2020. 

6. Aprobarea Procedurii Simplificate privind desfășurarea Consiliilor Profesorale 

referitoare la încheierea situației școlare a elevilor, în contextul actual al prevenirii 

îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2. 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

                                                                                      Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. Dumitru Laura - Florentina                                                    prof. Săvescu Georgiana Mona 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


