
 

 

HOTĂRÂREA Nr. 9 din data de 21.01.2021 

 
Consiliul de administrație al Colegiului Național Octavian Goga Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2020-2021, 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.3836 / 

02.09.2020 privind confirmarea, respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2020-

2021 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. 6455/ 2020 privind confirmarea pentru anul școlar 2020-

2021 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 15.01.2021 cu privire la alegerea 

reprezentanților cadrelor didactice în Consiliul de administrație de la Colegiul 

Naţional „Octavian Goga” Sibiu pentru anul școlar 2020-2021. 

   

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

data de 21.01.2021: 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Validarea noii componenţe a Consiliului de Administraţie, după cum urmează: 

 Director, prof. Tischer Alexandra-Maria 

 Director adjunct, prof. Pircă Lidia Carmen 

 Director adjunct, prof. Rusu Anca Nataşa 

 Prof. Blăguţiu Cornelia 



 Prof. Nemeş Delia 

 Prof. Stoian Achim 

 Dna. Tucă Mariana, reprezentantul Primarului 

 Dl. Prof. Dr. Dumbravă Alexandru, Vice Primar 

 Dl. Ghişe Ionuţ, consilier local 

 Dna Grecu Bianke Marion, consilier local 

 Dl. Popovici Florin, reprezentantul părinţilor 

 Dna. Troancă Roxana, reprezentantul părinţilor 

 Suciu Şerban, reprezentantul elevilor 

 Prof. Luca Georgeta, reprezentant SIP, observator sindical 

 Prof. Neamţu Adrian, reprezentant FSLI, observator sindical 

2. Aprobarea Tematicii şi a Graficului de desfăşurare a şedinţelor Consiliului de 

Administraţie pentru anul şcolar 2020-2021. 

3. Aprobarea ofertei de Curriculum la decizia şcolii a Colegiului Naţional “Octavian 

Goga”, Sibiu, pentru anul şcolar 2021-2022. 

4. Aprobarea criteriilor de repartizare a tabletelor pentru elevi în cadrul Proiectului 

“Eficientizarea educaţiei online în Colegiul Naţional “Octavian Goga”. 

5. Aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru securitate şi sănătate în muncă la 

Colegiul Naţional “Octavian Goga”, Sibiu, conform înştiinţării nr. 109/19.01.2021. 

6. Aprobarea solicitării de transfer a microbuzului şcolar. 

7. Aprobarea cererilor de pensionare. 

8. Aprobarea constituirii unei comisii cu activitate dedicată Proiectului aniversar 

Octavian Goga- 140 de ani de la naşterea poetului. 

9. Respingerea cererii cu nr. 1/04.01.2021, care solicită închirierea sălii de sport a 

Colegiului. 

10. Aprobarea cererii nr. 125/20.01.2021. 

11. Aprobarea cererii de modificare a încadrării (cererea nr. 144/21.01.2021). 

12. Aprobarea cererii de intrare în Concediu de Îngrijire Copil, începând cu data de 

11.01.2021. 

13. Aprobarea planificării concediului de odihnă pentru personalul de conducere al unităţii. 

 

  

Președintele Consiliului de administrație, 

                                                                                      Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. Tischer Alexandra-Maria                                                   prof. Săvescu Georgiana Mona 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


