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HOTĂRÂREA Nr. 14 din data de 09.06.2020 

 
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 09.06.2020: 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Analiza și soluționarea cererilor cadrelor didactice privind detașarea în interesul 

învățământului, în anul școlar 2020-2021: 

a. Acord de principiu pentru următoarele cereri:  
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i. cererea formulată de doamna profesor pentru învățământul primar GROVU 

ANDREEA, profesor titular la Școala Gimnazială ”Ioan Moraru”, Dârlos, 

jud. Sibiu, care solicită detașare în interesul învățământului pe un post de 

profesor pentru învățământul primar, în anul școlar 2020-2021 (cererea nr. 

1181/05.06.2020). 

ii. cererea formulată de doamna profesor CANȚER MARIA, profesor titular 

la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ”Terezianum”, Sibiu, care 

solicită detașare în interesul învățământului pe catedra de informatică și 

TIC, în anul școlar 2020-2021, în situația vacantării catedrei în luna august 

2020 (cererea nr. 1079/04.06.2020). 

iii. cererea formulată de doamna profesor POPA ROXANA ANTONIA, 

profesor titular la Palatul Copiilor, Alba Iulia, care solicită detașare în 

interesul învățământului pe 7 ore de economie, în anul școlar 2020-2021 

(cererea nr. 1166/05.06.2020). 

iv. cererea formulată de domnul profesor FLOREA DORIN CORNEL, 

profesor titular la Școala Gimnazială Poplaca, jud. Sibiu, care solicită 

detașare în interesul învățământului pe catedra de istorie, în anul școlar 

2020-2021, în situația vacantării catedrei în luna august 2020  (cererea nr. 

1177/05.06.2020). 

v. cererea formulată de doamna  profesor OANCEA CARMEN ADINA, 

profesor titular la Școala Gimnazială nr. 23, Sibiu, care solicită detașare în 

interesul învățământului pe catedra de matematică  în anul școlar 2020-2021 

(cererea nr. 1176/05.06.2020). Se aprobă detașarea pe 4 ore de matematică. 

vi. cererea formulată de doamna profesor pentru învățământul primar 

FLEȘERIU GIANINA LAVINIA, profesor titular la Școala Gimnazială nr. 

3, Cugir, jud. Alba, care solicită detașare în interesul învățământului pe un 

post de profesor pentru învățământul primar – limba de predare română 

(post rezervat CIC), în anul școlar 2020-2021 (cererea nr. 

1082/04.06.2020). 

vii. cererea formulată de doamna profesor GHIULAI LIDIA, profesor titular la 

Școala Gimnazială nr. 1 Căbești, jud. Bihor, care solicită detașare în 

interesul învățământului pe catedra de limba engleză (nivel de învățământ 

primar și gimnazial), în anul școlar 2020-2021 (cererea nr. 

1160/05.06.2020). 

viii.  cererea formulată de către doamna profesor ROTARU FLORENTINA 

MĂDĂLINA, profesor titular la Liceul Tehnologic ”Henri Coandă”, Sibiu,  

care solicită detașare în interesul învățământului pe catedra de matematică 

(cererea nr. 1167/05.06.2020), în situația vacantării unei catedre de 

matematică în luna august 2020. 

b. Se resping următoarele cereri: 

i. cererea formulată de doamna  profesor SACARELIS DANIELA IOANA, 

profesor titular la Liceul de Artă, Sibiu, care solicită detașare în interesul 

învățământului pe 4 ore - catedra de chimie, în anul școlar 2020-2021 

(cererea nr. 1176/05.06.2020). Se respinge, deoarece nu se face dovada 

cunoașterii de către solicitant a limbii germane (conform statutului orelor 

vacante de chimie din Situația posturilor/catedrelor vacante/rezervate în 



anul școlar 2020-2021, document înaintat către Inspectoratul Școlar 

Județean Sibiu, înregistrat cu nr. 372/3 din 11.02.2020). 

ii. cererea formulată de doamna profesor GHIULAI LIDIA, profesor titular la 

Școala Gimnazială nr. 1 Căbești, jud. Bihor, care solicită detașare în 

interesul învățământului pe catedra de limba și literatura română, în anul 

școlar 2020-2021 (cererea nr. 1161/05.06.2020). Se respinge, din cauza 

inexistenței orelor vacante de limba și literatura română. 

2. Analiza și soluționarea cererilor cadrelor didactice privind prelungirea contractului 

individual de muncă pe perioadă determinată de 1 an, în anul școlar 2020-2021, după cum 

urmează: 

a. Se aprobă următoarele cereri: 

i. RUSU IONELA RAMONA – cererea nr. 1174/05.06.2020 – solicită 

prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în 

anul școlar 2020-2021, pe catedra de limba și literatura română, în baza 

mediei de departajare 8,93, obținută la Concursul Național de Titularizare, 

sesiunea 2019. Se aprobă cu mențiunea vacantării catedrei în luna august 

2020. 

ii. LITA ILIE – cererea nr. 1165/05.06.2020 – solicită prelungirea contractului 

individual de muncă pe perioadă determinată de 1 an, în anul școlar 2020-

2021, pe catedra de religie ortodoxă (9 ore), în baza mediei de departajare 

8,31, obținută la Concursul Național de Titularizare, sesiunea 2019. Se 

aprobă cu mențiunea vacantării catedrei în luna august 2020. 

iii. MILA LIDIA - cererea nr. 994/02.06.2020 – solicită prelungirea 

contractului individual de muncă pe perioadă determinată de 1 an, în anul 

școlar 2020-2021, pe catedra de biologie – limbă de predare germană (6 

ore), în baza mediei de departajare 9,21, obținută la Concursul Național de 

Titularizare, sesiunea 2019. 

iv. IDSRAILĂ-DRAGOMIRESCU IOANA DENISA - cererea nr. 

1084/04.06.2020 – solicită prelungirea contractului individual de muncă pe 

perioadă determinată de 1 an, în anul școlar 2020-2021, pe catedra de limba 

germană modernă, în baza mediei de departajare 6,31, obținută la Concursul 

Național de Titularizare, sesiunea 2019. 

b. Se resping următoarele cereri: 

i. ȘTIUCĂ MARIANA – cererea nr. 1164/05.06.2020 – solicită prelungirea 

contractului individual de muncă pe perioadă determinată de 1 an, în anul 

școlar 2020-2021, pe catedra de geografie, în baza mediei de departajare 

9,20, obținută la Concursul Național de Titularizare, sesiunea 2019. 

MOTIV RESPINGERE: ocuparea catedrei în etapa de restrângere de 

activitate, desfășurată la nivelul I.S.J. Sibiu. 

ii. MORCAN ALINA – cererea nr. 1018/03.06.2020 – solicită prelungirea 

contractului individual de muncă pe perioadă determinată de 1 an, în anul 

școlar 2020-2021, pe catedra de educație muzicală. MOTIV 

RESPINGERE: neîndeplinirea condiției de participare la Concursul 

Național de Titularizare sesiunea 2019 și/sau 2018. 

iii. IONAȘ ANDREEA FLORINA – cererea nr. 1017/03.06.2020 – solicită 

prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată de 1 



an, în anul școlar 2020-2021, pe catedra de educație fizică și sport. MOTIV 

RESPINGERE: neîndeplinirea condiției de participare la Concursul 

Național de Titularizare, sesiunea 2019 și/sau 2018. 

 

  

Președintele Consiliului de administrație, 

                                                                                      Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. Dumitru Laura - Florentina                                                    prof. Săvescu Georgiana Mona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


