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HOTĂRÂREA Nr. 15 din data de 11.01.2022 
 

 

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, 

 Ordinul comun nr. 5338/ 01.10.2021,  

 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. 

 

                           Având în vedere:  

- Prevederile R.O.F.U.I.P, Ordinul 5447/2020, 
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În ședința online din data de 11.01.2022, CA al C.N.O.G. Sibiu, întrunit în număr majoritar în 

situație de urgență, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

- Aprobarea cererii cu nr. 61/11.01.2022, de continuare a activității de titular până la vârsta 

de 65 de ani. 

- Aprobarea cererii cu nr. 3285/20.12.2021 de retragere din activitate, cu menționarea 

condiției de încheiere a situației școlare pe semestrul I la clasele din încadrare. 

- Aprobarea de principiu a cererii cu nr. 3374/4.01.2022, în vederea folosirii sălii de sport a 

CNOG de către Clubul Sportiv ROKAN Sibiu. 

- Aprobarea cererii cu nr. 36/07.01.2022 de participare la ore exclusive online a elevei…, 

clasa a XIIa-F, din motive medicale. 

- Aprobarea cererii cu nr. 3362/03.12.2021 de participare la ore exclusive online a 

elevei…, clasa a VIa-B, din motive medicale, în perioada 03-07.01.2022. 

- Aprobarea cererii cu nr. 3363/03.12.2021 de participare la ore exclusive online a 

elevuluii…, clasa a XII-aD, din motive medicale, în perioada 03-07.01.2022. 

- Aprobarea cererii cu nr. 3251/15.12.2021 de retragere de la cursuri începând cu data de 

08.11.2021 a elevei….. din clasa a XII-a F, pe motivul deplasării în străinătate. 

Rezervarea locului pentru anul școlar următor solicitat de familie se va face cu 

respectarea prevederilor legale stipulate în LEN. 

- Se aprobă cererea de transfer cu nr. 427/10.01.2022 către Liceul Internațional Agora 

Oradea a elevului… din cls. a VII-a, CNOG Sibiu.  

- Aprobarea cererii de transfer cu nr. 57/11.01.2021, la clasa pregătitoare C, secția română. 

- Aprobarea cererii de transfer cu nr. 18/05.01.2022, la clasa a VI-a E, secția germană. 

- Aprobarea cererii de transfer cu nr. 3216/10.12.2021, la clasa a VI-a, de la secția germane 

la secția română. 

- Aprobarea cererii de transfer cu nr. 62/11.01.2022, la clasa a VI-a, secția română. 

- Aprobarea cererii de transfer cu nr. 3373/04.01.2022, la clasa a IX-a, profil matematică-

informatică, cft. Art 144, lit.d), R.O.F.U.I.P. 

- Aprobarea cererii de transfer cu nr. 41/07.01.2022, la clasa a X-a, profil științele naturii, 

bilingv engleză. 

- Aprobarea cererii de transfer cu nr. 50/10.01.2022, la clasa a X-a, profil filologie, bilingv 

engleză. 

- Având în vedere starea epidemiologică la zi, ritmul alert în care creşte incidenţa în 

judeţul Sibiu, precum şi numărul mare de clase care îşi suspendă activitatea din cauza 

infectării cu virusul SARS-COV-2, CA al CNOG Sibiu a decis respingerea solicitărilor 

de organizare a taberelor în timpul programului şcolar pe toată perioada stării de alertă. 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

                                                                                      Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. TISCHER Alexandra Maria                                                   prof. Minea Ana-Maria 



 

 


