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HOTĂRÂREA Nr. 18 din data de 04.02.2022 
 

 

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, 

 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:  

 

 Toate documentele emise de către ME privind desfășurarea activității instructiv-educative în 

condițiile instrucției asistate de calculator și Internet, pe perioada stării de alertă. 

 Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor  pandemiei 

de COVID-19; 

 Ordinul nr. 3235/93/2021 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; 
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În ședința online din data de 04.02.2022, C.A. al Colegiului Național Octavian Goga Sibiu, 

întrunit în număr majoritar în situație de urgență, analizând solicitarea liderilor de sindicat 

(S.I.P și F.S.L.I) prof. Georgeta Luca, și, respectiv, prof. Neamțu Adrian, în vederea stabilirii 

modalităților alternative privind parcurgerea integrală a programei școlare în condițiile 

participării membrilor de sindicat la protestul din data de 19.01.2022,  

 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

 

Opțiunea în vederea stabilirii modalităților alternative privind parcurgerea integrală a 

programei școlare în condițiile participării la protestul din data de 19.01.2022 aparține 

cadrelor didactice din CNOG Sibiu – respectiv ASINCRON sau PE PARCURS – și este 

aprobată prin votul majoritar al membrilor CA. 

Perioada recuperării celor două ore este pe întreaga durată a lunii februarie, iar datele 

au fost înregistrate prin formularul care va fi atașat documentelor CA și transmis 

compartimentelor secretariat și direcțiune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de administrație,                                                                                       

                                                                                 Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. TISCHER Alexandra Maria                                                   prof. Minea Ana-Maria 

 

 

 

 


