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HOTĂRÂREA Nr. 4 din data de 17.09.2021 
 

 

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 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 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 17.09.2021, CA, întrunit în număr majoritar, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

1. Validarea programului de funcționare al C.N.O.G Sibiu în anul școlar 2021-2022. 

2. Aprobarea planului de integritate pe anul 2021-2023. 

3. Aprobarea cererii cu nr.2701/9.09.2021, de intrare în online. 
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4. Aprobarea măsurii de a consemna o absența nemotivată la  3 întârzieri nejustificate.  

5. Aprobarea declanșării procedurii de concurs pentru ocuparea postului de 

informatician și constituirea comisiei de concurs. 

6. Aprobarea adresei către instituțiile administrative locale în vederea atribuirii de 

posturi de director adjunct, secretar, administrator, portar, personal de curățenie, 

consilier psihologic și orientare școlară. 

7. Aprobarea cererii cu nr. 2700/09.09.2021, de trecere la limba de predare a clasei. 

8. Aprobarea cererii cu nr. 2702/09.09.2021, de trecere la limba de predare a clasei. 

9. Aprobarea cererii cu nr. 2703/09.09.2021, de trecere la limba de predare a clasei. 

10. Respingerea cererii cu nr. 2763/15.09.2021. 

11. Aprobarea cererii nr. 2742/15.09.2021. de rezervare a locului la clasa prin schimbarea 

domiciliului.  

12. Aprobarea cererii cu nr. 2690/20.09.2021. 

13. Aprobarea cererilor pentru plata cu ora pe anul școlar 2021-2022. 

14. Aprobarea posturilor din cadrul C.N.O.G. pe anul școlar 2021-2022. 

15. Actualizarea și validarea procedurii Modalitățile de desfășurare a activității didactice 

în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2.  

16. Constituirea  și validarea comisiilor cu caracter permanent și temporar.  

17. Aprobarea înaintării adresei către Primăria Sibiu în legătură cu redobândirea 

statutului de riveran a cadrelor didactice.  

18. Aprobarea de principiu a cererilor de renunțare la ora de religie, în conformitate cu 

prevederile ROF.  

19. Aprobarea cererii cu nr. 2686/8.09.2021 de acces în școală și însoțire elev cu 

handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

                                                                                      Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. TISCHER Alexandra Maria                                                   prof. Minea Ana-Maria 

 

 

 

 



 


