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HOTĂRÂREA Nr. 15 din data de 03.07.2020 

 
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 03.07.2020: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Aprobarea Procedurii Operaționale privind organizarea și desfășurarea evaluării 

cunoștințelor de limba germană maternă în vederea înscrierii copiilor în clasa 

pregătitoare, în anul școlar 2020-2021. Criteriile specifice de departajare ( în cazul în 

care pe ultimele poziții dintre cele 25 se regăsesc copii cu punctaje egale) sunt: 

punctajul obținut la interviu, utilizarea în interviu a unor verbe variate (nu repetitive) 
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conjugate corect (nu la infinitiv), utilizarea în interviu a formelor corecte de articol 

pentru substantive.  

2. Aprobarea indicatorilor de performanță și a detalierii punctajelor Fișei de 

autoevaluare /evaluare a cadrului didactic – Colegiul Național ,,Octavian Goga" 

Sibiu, pentru anul școlar 2019-2020,  conform Ordinului ministerului educației și 

cercetării nr. 4247/13.05.2020 privind modificarea și completarea Metodologiei de 

evaluare anuală a personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin 

O.M.E.C.T.S.  nr. 6143/2011. 

3. Aprobarea Anexei specifice de completare a Fișei-cadru a postului – cadru didactic în 

Colegiul Național ,,Octavian Goga" Sibiu, anul școlar 2019-2020, conform  

Articolului 1, alineatul 7  din O.M.E.C. nr. 4247/13.05.2020, pentru modificarea și 

completarea Metodologiei de evaluare a personalului didactic și didactic auxiliar, 

aprobată prin O.M.E.C.T.S.  nr. 6143/2011. 

4. Prezentarea lucrărilor de reparații aprobate de S.P.A.I.U.P.S. Sibiu pentru perioada 

iunie-august 2020: Corpul A – parchet laminat în 2 săli de clasă, lucrări de igienizare 

și zugrăvire în anexe ale cancelariei, rașchetare parchet Anexa Radio Goga, 

reabilitare sala 30 și anexele sălii 67; Corpul B – lucrări de igienizare și zugrăvire la 

casa scării secundare, lucrări de zugrăvire în 4 săli de clasă. Lucrările executate în 

luna mai 2020: igienizare și zugrăvire- laborator de fizică, laborator de chimie și 

anexe, sala de așteptare cabinet medical - Corpul A, cabinet stomatologic - Corpul B, 

cabinet profesor consilier școlar - Corpul B. 

5. Repartizarea sălii 56 catedrei de limba germană cu destinația cabinet de limba 

germană, ca răspuns la cererea nr. 1667/02.07.2020. 

6. Analiza rezultatelor obținute de elevii Colegiului la examenele naționale: 

 Examenul național de bacalaureat, sesiunea 2020: rata de promovare 99,54%, 

69 de note de 10 obținute de absolvenți, dintre care, 21 la Biologie / anatomie, 

14 note de 10 obținute la Logică, argumentare și comunicare, 12 de note de 

10 obținute la Istorie, 11 de note de 10 obținute la Limba și Literatura 

Română, 7 de note de 10 obținute la Matematică,   2 de note de 10 obținute la 

Informatică, 1 notă de 10 obținută la Chimie, 1 notă de 10 obținută la Fizică. 4 

absolvenți au obținut media 10 la Bacalaureat: Minea Teodora (XII B), Cicur 

Oana (XII B), Buta Teodora Eveline (XII E) și Bocea Horia (XII F). 

 Evaluarea Națională, rata de promovare a fost de 98,70%. 

7. Exprimarea acordului de principiu ca răspuns la adresa nr. 1219/10.06.2020. 

8. Exprimarea acordului de principiu ca răspuns la cererea nr. 1326/19.06.2020. 

 

  

Președintele Consiliului de administrație, 

                                                                                      Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. Dumitru Laura - Florentina                                                    prof. Săvescu Georgiana Mona 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


