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HOTĂRÂREA  C.A. nr. 13 din data de 03.12.2021 
 

 

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, 

 Ordinul comun nr. 5338/ 01.10.2021, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în 

cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, 

 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 2019-2020 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 2020-2021. 

 

Având în vedere: 
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 HG privind stabilirea zilei de 29 noiembrie 2021 ca zi liberă,  Art.1  alin.1 și 2, precum și 

solicitarea de a stabili un program de recuperare  a orarului școlar aferent zilei de 

29.11.2021, prelungind corespunzător timpul de lucru/ ore până la data de 31.12.2021, 

  METODOLOGIA din 28 octombrie 2021 privind fundamentarea cifrei de școlarizare 

pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 

antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum 

și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023,  

                            

   

În ședința online din data de 03.12.2021, CA, întrunit în număr majoritar în ședință online, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

1. Avizează Planul de Școlarizare propus spre avizare Inspectoratului Școlar Județean Sibiu.  

2. Aprobă recuperarea zilei de 29 noiembrie 2021 în format asincron pe platforma TEAMS, 

Microsoft Office 365, sincron și cu prezență fizică până la data de 20 decembrie a.c, cu 

prezență asumată în intervalul orar planificat, a elevilor și a cadrelor didactice. Programul 

va fi adus la cunoștința elevilor și a părinților prin intermediul cadrelor didactice.   

3. Aprobă, pe baza documentelor specifice, trecerea în învățământ online, a solicitanților cu 

cererile nr. 3151/02.12.2021, 3171/03.12.2021. 

4. Se aprobă cererile cu nr. 3044/15.11.2021 și 3055/16.11.2021 de renunțare la participarea 

la examenul DSD.  

5. Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice care au depus documentele specifice, pe 

luna noiembrie 2021. 

6. Se soluționează cererea cu nr. 3111/24.11.2021, de reîntoarcere la cursuri pe baza locului 

rezervat în urma plecării în străinătate.  

7. Se aprobă cererea de retragere pe motive medicale (dosar medical) cu nr. 

3067/24.11.2021. 

8. Se aprobă cererea cu nr. 3086/22.11.2021de schimbare a limbii de studiu. 

9. Se aprobă Procedura de Administrare a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din 

proba de salivă, la domiciliu, sub supravegherea părintelui/tutorelui legal.  

10. În perioada 24.12.2021 – 03.01.2022, atribuțiile directorului vor fi exercitate de către cei 

doi directori adjuncți, prof. Maier Nicoleta și prof. Dragoman Corina. 

 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

                                                                                      Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. TISCHER Alexandra Maria                                                   prof. Minea Ana-Maria 



 

 

 

 

 


