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HOTĂRÂREA Nr. 23 din data de 29.03.2022 
 

Consiliul de administrație al Colegiului Național Octavian Goga Sibiu 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. 

 

                            

În ședința online din data de 29.03.2022, CA al C.N.O.G. Sibiu, întrunit în număr majoritar în 

format hibrid și online 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

mailto:directiune@cnogsibiu.ro


1. Acordul pentru întoarcerea pe catedră rezervată a cadrelor didactice detașate în 

interesul învățământului prin decizie I.Ș.J. în funcție de director/director adjunct, să se 

facă în baza prevederilor legale din Metodologia de mobilitate a personalului didactic 

și pe baza principiului continuității la clasă.  

2. Aprobă, pe baza cererilor și a documentelor medicale specifice, solicitările cu nr. 

624/18.03.2022, 655/21.03.2022 și 649/21.03.2022, de continuare a studiilor în regim 

online. 

3. Se aprobă cererea cu nr.727/28.03.2022, privind transferul la Școala Gimnazială 

Româno-Finlandeză. 

4. Aprobă cererea cu nr. 593/15.03.2022 privind transferul la clasa pregătitoare, pe baza 

schimbării domiciliului în circumscripția școlară. 

5. Aprobă cererea cu nr. 663/22.03.2022, de trecere pe perioadă determinată în regim de 

studiu online, pe baza documentelor medicale.  

6. Se amână soluționarea cererii cu nr. 661/22.03.2022, până la obținerea avizului 

Consiliului clasei. 

 

 

 

Președintele Consiliului de administrație,  Secretar al Consiliului de administrație, 

                                                                                       

prof. TISCHER Alexandra Maria                                                   prof. Minea Ana-Maria 
 
 


