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HOTĂRÂREA Nr. 13 din data de 03.06.2020 

 
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 03.06.2020: 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Aprobarea componenței Comisiei de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor 

lingvistice și digitale, sesiunea iunie-iulie 2020, potrivit  Metodologiei pentru recunoașterea și 

echivalarea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice 

și digitale ale examenului de bacalaureat național, 2020, aprobată prin O.M.E.C. nr.4341 / 27 mai 
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2020, publicată în M.O. nr. 450 / 28 mai 2020 (conform art. 7 din O.M.E.C. nr.4590 / 2019, 

modificat prin O.M.E.C. nr. 4307 / 2020 privind desfășurarea și organizarea examenului de 

bacalaureat național 2020), după cum urmează: 

 Președinte: prof. Dumitru Laura-Florentina, director 

 Secretar: ing. Cătălișan Mircea-Liviu, informatician 

 Membri – profesori evaluatori pentru competențele de comunicare orală în limba română: 

Stoian Achim Ioan, Pircă Lidia Carmen, Tischer Alexandra Maria, Vișan Ramona Elena 

 Membri – profesori evaluatori pentru competențele de comunicare orală în limba maghiară 

maternă: Benedek Edith, Csiki Attila 

 Membri – profesori evaluatori pentru competențele lingvistice de comunicare într-o limbă 

de circulație internațională: limba engleză – Almășan Cosmina, Săvescu Georgiana, Spulber 

Mădălina; limba franceză: Istrate-Mateescu Mirela, Bâja Maria; limba germană – Man Monica, 

Hăbean Mirel; limba spaniolă – Colpoș Codruța, Lăzăriciu Andreea 

 Membri – profesori evaluatori pentru competențele digitale: Demco Andreea, Rotaru 

Florentina Mădălina 

 Secretari ai unității: Schiau Bianca, Stănese Maria. 

2. Aprobarea componenței Comisiei  pentru echivalarea probei de verificare a cunoștințelor la 

limba engleză pentru admiterea în clasa a IX-a, în regim bilingv / intensiv - limba engleză, conform 

prevederilor art. 16, alin. (1) din Metodologia de organizare și  desfășurare a admiterii în 

învățământul liceal de stat, pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr.4802 / 

2010, valabilă și pentru anul școlar 2020-2021 și a Anexei 4 la O.M.E.N. 4948/ 2019  privind 

organizarea și  desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, 

modificată prin O.M.E.C. nr.4317/ 21 mai 2020. Comisia este structură a comisiei de înscriere în 

vederea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 și are următoarea 

componență: 

 Președinte: prof. Ducu Luminița, director adjunct 

 Secretar: Vulcan Mirela 

 Membri: Radu Laura, Moldovan Teodora, Bogorin Anișoara, Kovacsi Alexandra, Rotaru 

Florentina, Săvescu Georgiana, Bucura Claudia, Galaftion Camelia, Orăștean Simona, Benedek 

Edith, Leu Cornelia, Juncu Maria, Mărculescu Carmen, Gagiu Gabriela, Dobrescu Bodgan, 

Cozmiuc Ana Maria, Man Monica. 

3. Aprobarea Procedurii Operaționale de organizare și desfășurare  a probelor pentru obținerea 

atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor a XII-a cu studiu intensiv și bilingv 

al unei limbi moderne, în anul școlar 2019-2020. 

4. Aprobarea Procedurii Operaționale de organizare și desfășurare a examenului de atestare a 

competențelor profesionale pentru absolvenții claselor a XII-a, specializarea matematică-

informatică – intensiv informatică, în anul școlar 2019-2020. 

5. Aprobarea componenței Comisiei pentru organizarea și desfășurarea probelor pentru obținerea 

atestatului de competență lingvistică – limba engleză:  

 Președinte: prof. Dumitru Laura-Florentina-director 

 Secretar: prof. Almășan Cosmina Elena 

 Membri evaluatori: Săvescu Georgiana, Bucura Claudia, Galaftion Camelia, Spulber 

Mădălina. 

6. Aprobarea cererilor următoarelor cadre didactice privind participarea la etapele de mobilitate a 

personalului didactic de predare-evaluare: 



 Doamna profesor pentru învățământ primar Vonica Simona, care solicită detașare în 

interesul învățământului la Școala Româno-Finlandeză, Sibiu. 

 Doamna profesor pentru învățământ primar (limbă de predare maghiară) Peterdeak Timea, 

care solicită prelungirea contractului individual de muncă pe durată determinată de 1 an, 

în anul școlar 2020-2021.  

 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

                                                                                      Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. Dumitru Laura - Florentina                                                    prof. Săvescu Georgiana Mona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


