
 

 

HOTĂRÂREA Nr. 10 din data de 04.02.2021 

 
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.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 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 

04.02.2021: 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Aprobarea listei finale a cursurilor opţionale cu derulare pe parcursul anului şcolar 2021-

2022. 

2. Aprobarea Ofertei şcolare a Colegiului Naţional „Octavian Goga”, Sibiu, pentru anul şcolar 

2021-2022. 

3. Aprobarea Proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2021-2022. 

4. Revizuirea şi completarea cu prevederile cadrului legal actual a Procedurii operaţionale de 

transfer al elevilor. 



5. Soluţionarea cererilor de transfer al elevilor, după cum urmează:  

a. Nivelul primar: se aprobă 2  cereri, se acordă respingere de principiu pentru 2 cereri, 

se resping 6 cereri.  

b. Nivelul liceal: se aprobă 4 cereri, se resping 26 cereri (în temeiul legal al 

neconformităţii mediei, al efectivelor maxime de elevi existente deja în clasele 

solicitate – legea 185 din 20.08.2020 sau al solicitării de schimbare de profil, care se 

recomandă a fi făcută la final de an şcolar, nu intersemestrial – Ordin nr.5447 din 

31.08.2020). 

6. Aprobarea componenţei Comisiilor cu caracter temporar pentru anul şcolar 2020-2021: 

Comisia de mobilitate, Comisia de atragere de fonduri extrabugetare „Asociaţia Prietenii 

Colegiului Naţional „Octavian Goga”, Comisia de atragere de fonduri europene, Comisia  

aniversară Goga-135. 

7. Amânarea soluţionării  Reclamaţiei nr.230/29.02.2021 până la analizarea tuturor 

documentelor existente de către membrii CA. Rămâne în dezbatere având în vedere faptul 

că trebuie să se acorde dreptul la replică. 

8. Aprobarea începerii cursurilor conform Scenariului Galben, începând cu data de 

08.02.2021, presupunând prezenţa fizică a ciclului primar şi a elevilor din clasele a VIII-a şi 

a XII-a, pentru restul claselor în regim online, şi înaintarea unei solicitări în acest sens către 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu. Publicarea pe site (Cnogsibiu.ro) a dispoziţiei claselor 

prezente fizic la etajul I al corpului A, iar la Corpul B clasele primare funcţionează în sălile 

lor de clasă. 

9. Aprobarea deciziei privind constituirea și modul de funcționare al Comisiei de organizare a 

campaniei de vaccinare împotriva COVID-19. 

10. Aprobarea deciziei privind numirea persoanei responsabile cu segmentul Siguranța Școlară. 

11. Aprobarea reviziei Procedurii operaționale privind măsurile de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS COV-2 în unitate, corespunzătoare cadrului legal actualizat pentru 

începerea semestrului II. 

12. Aprobarea Planului de curățenie și dezinfecție pentru Colegiul Național “Octavian Goga” 

din Sibiu, actualizat pentru începerea semestrului II. 

13. Aprobarea cererilor de efectuare a orelor de curs în regim online a elevilor şi a profesorilor 

care au înaintat cereri specific. Menținăm că aceste cereri sunt justificate prin certificate 

medicale eliberate de medical de familie, respectiv de Medicina muncii. 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

                                                                                      Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. Tischer Alexandra-Maria                                                   prof. Săvescu Georgiana Mona 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


