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HOTĂRÂREA Nr. 27 din data de 20.04.2022 
 

 

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, 

 

mailto:directiune@cnogsibiu.ro


În ședința online din data de 20.04.2022, CA al C.N.O.G. Sibiu, întrunit în număr majoritar în 

situație de urgență, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

 

1. Avizarea procedurii revizuite de testare la limba germane pentru clasa pregătitoare. 

2. Avizarea listei CDȘ-uri ca disciplină nouă/ integrate. 

3. Exprimarea acordului de principiu pentru mobilitățile cadrelor didactice: cererea cu 

nr.810/05.04.2022; cererea cu nr.935/13.04.2022; cererea cu nr.824/06.04.2022; cererea 

cu nr 806/05.04.2022. 

4. Respingerea acordului de principiu pentru mobilitățile cadrelor didactice: cererea cu 

nr.858/08.04.2022; cererea cu nr. 859/08.04.2022. 

5. Prelungirea cu o lună a contractului individual de muncă cu nr. 125/4592971/19.04.2022 

6. Respingerea contestației cu nr. 948/14.04.2022. 

7. Solicitarea punctului de vedere al juristului ISJ Sibiu cu privire la adresa cu nr. 

986/19.04.2022. 

8. Avizarea suplinirii la catedra rezervată cadrelor didactice detașate în interesul 

învățământului pe funcția de director. 

9. Luarea la cunoștință asupra informării IPJ Sibiu asupra evenimentului din 13.04.2022, 

orele 18.45. 

10. Respingerea cererii de transfer cu nr.966/15.04.2022. 

11. Aprobarea cererilor de transfer cu nr. 921/12.04.2022 și nr. 984/19.04.2022. 

12. Avizarea suplinirii și a deciziilor de mobilitate ERASMUS+ CAREER PROJECT 

(Adaptability to the labouR markEts with local, national and Eu background) PROJECT 

NO 2020-1-UK01-KA229-078953_2 și a mobilității transnaționale din cadrul 

Programului de Educație pentru Mediu (Project n°. 2021-1-IT02-KA220-SCH-

000024160) (2021-2023). 

13. Exprimarea acordului de principiu la cererea cu nr.877/11.04.2022 

14. Exprimarea acordului de principiu la cererea cu nr.920/12.04.2022, solicitându-se 

protocol de colaborare. 

15. Parolarea și activarea protecției parentale pe toate calculatoarele unității școlare în urma 

sesizării cu nr. 933/13.04.2022. 

 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

                                                                                      Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. ILEȘAN Daniela Florentina                                                   prof. Minea Ana-Maria 

 


