
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 21 din data de 16.03.2022 
 

 

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:  

 

 Prevederile R.O.F.U.I.P. și ale Statutului Elevului (Ordinul 5447/31.08.2020) 

 

 

 

 



În ședința din data de 16.03.2022, C.A. al Colegiului Național Octavian Goga Sibiu, întrunit 

în număr majoritar, 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

1. Raport asupra planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023.  

2. Raport asupra stadiului evoluției proiectului de eficientizare energetică și termică 

a corpului A al CNOG Sibiu, str. Mitropoliei nr.34. 

3. Răspuns la adresa trimisă de Avocatul Poporului în legătură cu incendiul de la 

cantina Mitropoliei Ortodoxe Române. 

4. Soluționarea reclamației cu nr. 484 /01.03.2022, cu sancțiune în conformitate cu 

Statutul Elevului. 

5. Aprobarea procedurii operaționale 206/16.03.2022 privind organizarea și 

desfășurarea simulării examenelor naționale în anul școlar 2021-2022, ediția 1, 

revizia 2. 

6. Aprobarea constituirii și a componenței comisiei de organizare a simulării 

naționale din Colegiul Național ”Octavian Goga” din Sibiu. 

7. Aprobarea mobilității transnaționale din cadrul proiectului Erasmus plus ”Measure 

me Up!” în Kikinda, Serbia, perioada 20-26.03.2022. 

8. Aprobarea cererii nr.596/15.03.2022 de pensionare. 

9. Aprobarea cererii cu nr. 538/08.03.2022. 

10. Aprobarea cererii cu nr. 535/08.03.2022. 

11. Aprobarea cererii cu nr. 532/08.03.2022. 

12. Respingerea cererii de transfer cu nr. 542/09.03.2022. 

13. Respingerea cererii de transfer  nr. 498/03.03.2022. 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de administrație,                                                                                       

                                                                                 Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. TISCHER Alexandra-Maria                                                   prof. Minea Ana-Maria 

 


