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HOTĂRÂREA Nr. 5 din data de 27.09.2021 
 

 

Consiliul de administrație al Colegiului Național Octavian Goga Sibiu este 

constituit, în anul școlar 2021-2022, 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.1321 / 18.08.2021 privind confirmarea, 

respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2021-2022 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. 287 / 26.08.2021 privind confirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri 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 01.09.2021 cu privire la alegerea reprezentanților 

cadrelor didactice în Consiliul de administrație de la Colegiul Naţional „Octavian Goga” 

Sibiu pentru anul școlar 2021-2022. 

   

În ședința online din data de 27.09.2021, CA, întrunit în număr majoritar, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
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1. Aprobarea în unanimitate a intrării în regim online a claselor cu cazuri de infectare cu 

SARS-COV-2 confirmate pentru o zi, necesară dezinfectării spațiilor de învățare, 

concomitent cu preluarea opțiunilor de prezență fizică la școală a elevilor care solicită 

acest lucru, în baza Art. 6 din Ordinul Comun al Ministerului Educației  și Ministerului 

Sănătății 5196/1756/3.09.2021. La momentul actual, 1 clase își defășoară activitatea 

online/hibrid, nr. cazurilor confirmate la elevi fiind de 22, iar la cadre didactice de 4. 

2. Se amână soluționarea cererii cu nr. 2706/22.09.2021 de intrare în sistem de învățare 

online, până la prezentarea documentelor medicale care îndreptățesc, d.p.d.v. legal, 

solicitarea depusă. 

3. Se aprobă în unanimitate cererea cu nr. 2723/24.09.2021 de intrare în regim online, 

justificată medical. 

4. Se respinge în unanimitate cererea cu nr. 2684/20.09.2021 de schimbare a grupuei de 

studiu a limbii străine, ca nefiind fondată. 

5. Se solicită deținătorului de contract de comodat tabletă școlară care a înaintat înștiințarea 

cu nr. 2739/4.09.2021 înlocuirea părții deteriorate. 

6. Se dă acord de principiu la cererea cu nr. 2699/21.09.2021 de transfer la altă unitate 

școlară pe post vacant de administrator de patrimoniu, transferul fiind aprobat începând 

cu data ocupării prin concurs a postului de administrator financiar al CNOG Sibiu și 

încheierea procesului de predare-primire directă către noul administrator, dar nu mai 

târziu de 01.11.2021. 

7. Aprobarea în unanimitate a constituirii și a componenței comisiilor de concurs și, 

respectiv, a comisiilor de contestații, în vederea ocupării posturilor de secretar și 

administrator de patrimoniu.  

8. În vederea soluționării cererii cu nr. 2708/22.09.2021, se vor solicita detalii d-nei 

învățătoare, în rest, observațiile petentului nu intră în competența/autoritatea colegiului. 

9. Aprobarea navetei cadrelor didactice pe luna septembrie, 2021. 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

                                                                                      Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. TISCHER Alexandra Maria                                                   prof. Minea Ana-Maria 

 

 

 

 

 


