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HOTĂRÂREA NR.  94 / 15. 05. 2020 

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

15 Mai 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 

- OMEC 4220/769/2020 privind stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu 

SARS-CoV-2, în vigoare din 12 mai 2020 

- Nota ISJ Mureş 315/29.04.2020 

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

-PV al şedinţei C.A. din data de 15 Mai 2020 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă Procedura Operaţională privind desfăşurarea activităţilor de pregătire a sesiunilor de 

examene în contextul prevenirii îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2. Procedura conţine: 

- Modalităţi de desfăşurare a activităţilor de pregătire/susţinere a sesiunilor de examene; 

- Modalităţi de pregătire a spaţiilor destinate activităţilor de pregătire/susţinere sesiuni examene, 

accesul şi ieşirea elevilor în/din şcoală; 

- Schema orară pentru clasele a XII-a învăţământ liceal şi a XI-a învăţământ profesional; 

- Repartizarea sălilor de clasă pentru activităţile de pregătire; 

- Chestionar aplicat elevilor claselor a XII-a învăţământ liceal şi a XI-a învăţământ profesional, de 

către diriginţi în vederea stabilirii cu aproximaţie a numărului de participanţi la cursurile de 

pregătire precum şi la examenele de sfârşit de ciclu; 

- Centralizator google.docs , al chestionarelor 
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- Modalităţi de semnalizare a locului pe care îl ocupă fiecare elev în bancă, prin aplicarea unor 

postere pe bănci/uşi; 

- Mesaje de informare cu privire la respectarea normelor igienico-sanitare în vederea prevenirii 

infectării cu SARS-CoV-2. 

Procedura a fost elaborată în conformitate cu OMEC 4220/769/2020 privind stabilirea unor măsuri de 

prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, în vigoare din 12 mai 2020, Legea 1/2011, 

ROFUIP (OMENCS 5079/2016) şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 

Art.2 Se aprobă modalităţile de promovare ale ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2020-2021: 

- se vor distribui pliante la şcolile gimnaziale din Municipiu Sighişoara şi zona limitrofă, se vor lipi 

afişe în oraş, se va face publicitate în mass-media, pe site-ul şi facebook-ul instituţiei de 

învăţământ. 

Art.3 Se aprobă cererea depusă de către d-na profesor Cristina Drăgan prin care solicită recuperarea 

orelor de instruire practică auto, începând cu data de 02.06.2020. 

Art.4 Se aprobă ca situaţia de încheiere a anului şcolar 2019-2020 să se realizeze în conformitate cu 

Nota ISJ Mureş 315/29.04.2020 şi OMEN 3191/20.02.2019. 

Art.5 Se aprobă ca programul personalului didactic auxiliar şi nedidactic să revină la cel obişnuit, 

începând cu data de 18.05.2020. În funcţie de situaţiile care trebuiesc raportate, dl informatician 

Aurelian Pavel, d-na administrator financiar Cristina Deac şi d-na secretar şef Tatiana Medrea vor 

putea lucra online şi de la domiciliu, în cadrul programului de serviciu. 

Art.6 Se aprobă cererea depusă de către d-na administrator de patrimoniu Claudia Rujoi, în vederea 

depunerii dosarului pentru obţinerea gradaţiei de merit, în urma analizării activităţii domniei sale. În 

baza acestei analize, se va emite o recomandare necesară completării dosarului. 

 

 

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

Ex.1/2 


