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HOTĂRÂREA Nr. 18 din data de 21.08.2020 

 
   

Consiliul de administrație al Colegiului Național Octavian Goga Sibiu întrunit în ședință în 

data de 21.08.2020: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Constatarea neîndeplinirii, de către niciun cadru didactic de la Colegiul Național 

”Octavian Goga”, Sibiu, a condițiilor prevăzute la art. 21, alin. 6 din Metodologia-

cadru privind mobilitatea persoalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin O.M.E.C. nr. 5259/2019, cu 

modificările și completările ulterioare. 

2. Aprobarea cererii nr. 1841/27.07.2020, formulată de către dna. prof. Gabriela Albu, 

prin care solicită pensionarea anticipată parțial raportată la data de 01.09.2020. 

3. Aprobarea cererii nr. 2009/13.08.2020, formulată de către dl. prof. Petru Vlad, prin 

care solicită pensionarea pentru limită de vârtsă începând cu 01.09.2020. 

4. Amânarea pronunțării unei rezoluții în cazul cererii nr. 1686/06.07.2020, formulată de 

către d-na prof. Demco Andreea, prin care solicită acordarea dirigenției la clasa a IX-

a I, în anul școlar 2020-2021. 

5. Respingerea cererii nr. 1782/15.07.2020, formulată de către reprezentantul Asociației 

Club Sportiv Alpha Sport Team, pe motivul lipsei de spațiu. 

6. Prezentarea scenariului verde de desfășurare a activității instructiv-educative în anul 

școlar 2020-2021. În situația în care vor fi 15 elevi/clasă, necesarul de spații de 

învățare suplimentare și cadre didactice este: 25 de spații de învățare și 21 de posturi 

la nivel primar, 41,63 de posturi la nivel gimnazial și 30,79 de posturi la nivel liceal. 

Se va înainta către SPAIUS o adresă privind relocarea grupelor noi constituite, având 

în vedere lipsa de spațiu și nevoia de 25 de spații de învățare suplimentare. 

7. Prezentarea scenariului galben de desfășurare a activității instructiv-educative în anul 

școlar 2020-2021. Se va încheia un contract cu firmele TopTech și RCS-RDS, în 

condițiile cele mai avantajoase pentru școală în ceea ce privește transmiterea 

semnalului audio-video necesar desfășurării activităților instructiv-educative în 

mediul on-line. 

 

 

mailto:colegiul.goga.sb@gmail.com


 

  

Președintele Consiliului de administrație, 

                                                                                      Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. Dumitru Laura - Florentina                                                    prof. Săvescu Georgiana Mona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


