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 HOTĂRÂREA NR.  93 / 23. 04. 2020 

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara, întrunit în şedinţa din data de   

23 Aprilie 2020 

În conformitate cu LEGEA 1/2011 a Educaţiei Naţionale  

În temeiul:  

-Art.97.din Legea Educaţiei Naţionale nr.1 din 10.01.2011 

Având în vedere prevederile: 

-Art.96 din LEGEA nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, alineatul (2), litera c), litera d), litera e) 

-Legea nr. 82/2018 din 30 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

81/2016 privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 

-Ordinul nr.4619 din 22 septembrie 2014 al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar 

-Ordin nr. 4621 din 23 iulie 2015 al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014 

-Ordinul Nr. 3160 / 2017 din 1 februarie 2017 – pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru 

de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014 

-Ordinul MENCS Nr. 5079/2016 – privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, text actualizat în baza actelor normative 

modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 22 ianuarie 2018  

-Ordin MEC nr. 4135/21.04.2020 

-Nota ISJ Mureş nr. 304/22.04.2020-Instrucţiuni privind asigurarea continuităţii procesului de învăţare 

la nivelul sistemului de învăţământ preuniversitar şi stabilirea măsurilor la nivelul unităţii şcolare 

pentru a asigura procesul de învăţare online. 

   -OMEN Nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019 privind structura anului şcolar 2019 - 2020 

-PV al şedinţei C.A. din data de 23 Aprilie 2020 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă măsurile la nivelul unităţii şcolare, pentru asigurarea procesului de învăţare online. Se 

continuă învăţarea online astfel: 

- Se postează pe site-ul unităţii şcolare, materiale suport, pentru clasele de elevi, la fiecare 

disciplină, aşa cum s-a făcut până la această dată. 

- În conformitate cu „ Program/Măsuri in vederea desfăşurării activităţilor în perioada 11-22 

martie 2020 la Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara”, discutat în şedinţa Consiliului Profesoral 

din data de 12.03.2020, în care s-a hotărât utilizarea cursurilor suport pentru elevi, asistate de 

tehnologie, prin accesarea G Suite for Education şi Office 365 A1 oferite de Google şi 

Microsoft, se vor utiliza unitar, la nivel de şcoală, platforma google classroom, unde profesorii 

şi elevii au conturi, urmând ca informaticianul să transmită un set de instrucţiuni. 
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- Pe platforma google classroom se va intra după orarul fiecărei clase, evitându-se astfel 

suprapunerea cadrelor didactice. 

- În ziua de marţi a fiecărei săptămâni se va face o raportare asupra activităţii din săptămâna 

anterioară, de către fiecare cadru didactic (după un tabel în Google Docs primit de la 

informatician), fiind necesară raportarea numărului de elevi participanţi la cursurile online. 

- Prima raporate va fi făcută în data de 04.05.2020 pentru perioada: 22.04.2020-30.04.2020 

- Fiecare cadru didactic va completa cele două fişiere: Raportare activităţi online.docx şi Fişa de 

pontaj_2020.xls, trimise de informatician, prin e-mail, care vor fi predate în format letric la data 

reînceperii cursurilor. 

- Fiecare diriginte va lua legătura cu părinţii elevilor sau cel puţin cu cei din Comitetul de părinţi 

pe clasă, pentru a se comunica date referitoare la organizarea activităţii suport pentru învăţarea 

online şi pentru colectarea feedback-ului de la elevi şi părinţi, printr-un mijloc de comunicare la 

alegere, dar care să constituie o dovadă că această comunicare a avut loc. 

- Pentru buna desfăşurare a activităţilor propuse mai sus, fiecare profesor, diriginte, va completa 

un tabel google.docs, transmis de către informatician, care va conţine informaţii privind dotarea 

cu calculatoare, tablete, laptop-uri, telefoane inteligente şi posibilităţile de conectare la internet 

ale elevilor din clasă, respectiv ale cadrului didactic. 

Art. 2 Se aprobă propunerile pentru elaborarea Planului de măsuri pentru unităţile de învăţământ 

profesional şi tehnic. 

- În vederea recuperării activităţiilor de instruire practică şi elaborării de către şcoală a “Planului 

de măsuri pentru finalizarea anului şcolar 2019-2020 pentru unităţile de învăţămât profesional şi 

tehnic care şcolarizează elevi în învăţământul profesional şi dual”, cerut de ISJ Mureş, până la 

data de 27.04.2020, fiecare profesor de instruire practică trebuie să ia legătura, cât mai urgent, 

cu agentul economic la care elevii îşi desfăşoara practica, pentru a obţine acordul verbal /scris 

că odată cu reluarea cursurilor sunt dispuşi să continue colaborarea cu unitatea noastră şcolară şi 

vor asigura recuperarea, eventual prin comasarea orelor. În cazul în care, pe fondul crizei 

economice, agenţii economici nu mai pot asigura desfăşurarea instruirii practice, se propune ca 

aceste activităţi să se efectueze în atelierele şcolii. 

 

Precizare: Preşedintele Consiliului de Administraţie menţioneză că activităţile desfăşurate vor fi 

în concordanţă cu Planul judeţean de intervenţie educaţională pentru situaţia suspendării 

cursurilor din învăţământul preuniversitar din judeţul Mureş, nr. 306/23.04.2020 şi cu Nota 

8900/10.04.2020 referitoare la obligaţiile legale privind respectarea prevederilor- Prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi Declaraţia în contextual Pandemiei Covid-19 adoptată în 

19.03.2020. 
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Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică: -  Spre afişare 

Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul Liceului Tehnologic Nr. 1 Sighişoara 

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directorului unităţii de învăţământ, şi 

serviciul secretariat. 

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Director, Prof. Tittes – Gherman Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voturi :9- pentru, 0- abţineri, 0- împotrivă                                     Elaborat în 2 (două) exemplare                                                                                                                                                                              

Ex.1/2 


