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HOTĂRÂREA NR.  95 / 25. 05. 2020 

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

25 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 

- OMEC 4249/2020, în vigoare din 13 mai 2020, pentru modificarea şi completarea Regulamentului 

cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS 

nr.5079/2016 

- Ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Ministerului Sănătăţii, nr.4266/840/2020 

pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de 

alertă pe teritoriul României, în vigoare din 19 mai 2020 

- Ordinul comun al MEC şi M.S. nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi 

combatere a prevenirii îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2 în unităţile de învăţământ, în vigoare din 19 

mai 2020 

- Ordinul MEC 4325 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului MEN 5087/2019 

privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în 

învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 – 2021 

- OMEC nr. 5259 din 12.11.2019 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021 

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

-PV al şedinţei C.A. din data de 25 Mai 2020 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

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

de examen/activităţilor personalului didactic, auxiliar şi nedidactic în contextul prevenirii 

îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2, varianta revizuită, cu precizarea: 

- în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 15.05.2020 a fost aprobată această 

Procedură, în conformitate cu legislaţia în vigoare la acel moment - Ordinul comun MEC şi 

M.S. nr. 4220/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a prevenirii 

îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2 în unităţile de învăţământ, în vigoare din 12 mai 2020 şi a 

OMEC 4249/2020, în vigoare din 13 mai 2020, pentru modificarea şi completarea 

Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

în conformitate cu OMENCS nr.5079/2016. Această procedură a fost revizuită în baza 

Ordinului comun al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Ministerului Sănătăţii, 

nr.4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în 

contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, în vigoare din 19 mai 2020 şi al 

Ordinului comun al MEC şi M.S. nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de 

prevenire şi combatere a prevenirii îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2 în unităţile de învăţământ, 

în vigoare din 19 mai 2020. În acest context au fost făcute următoarele modificări:  

1. de la „Temperatura să nu depăşească 37
0
 Celsius”… la „Temperatura să nu depăşească 37,3

0
 

Celsius” 

2. de la „Sălile au amenajate 10 bănci şi 10 scaune distanţate corespunzător, poziţionate în zig- 

zag”… la „Sălile sunt amenajate astfel încât să existe o distanţă între elevi/candidaţi, pe 

rânduri şi între rânduri de 2 m unul faţă de altul”. 

Art. 2 Se aprobă Procedura operaţională în vederea susţinerii probei suplimentare de admitere în 

învăţământul profesional de stat cu durata de trei ani pentru anul şcolar 2020-2021, varianta 

revizuită.  

Revizuirea s-a făcut în conformitate cu Ordinul MEC 4325 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordinului MEN 5087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în 

învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 – 2021. 

Modificările se referă la calendarul admiterii în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-

2021, în conformitate cu OMEC 4325 din 22.05.2020, respectiv susţinerea probei suplimentare de 

admitere în data de 7-8 iulie 2020, ora 10, pentru prima etapă de admitere şi 27 iulie 2020, ora 10, 

pentru a doua etapă de admitere. Precizăm că organizarea probei suplimentare de admitere se face 

în conformitate cu prevederile Procedurii operaţionale privind desfăşurarea activităţilor de pregătire 

a sesiunilor de examen/activităţilor personalului didactic, auxiliar şi nedidactic în contextul 

prevenirii îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2, referitor la modalitatea de acces şi părăsire a unităţii de 

învăţământ de către elevi şi profesori şi de amenajare a sălilor de examen în vederea respectării 

distanţării sociale. 

Art.3 Se aprobă eliberarea documentelor solicitate de către d-na Bratu Cătălina, profesor titular –

catedra de Economie, în condiţiile şi cu precizările următoare: 

- în conformitate cu Metodologia de mobilitate aprobată prin OMEC nr. 5259 din 12.11.2019, 

d-na Bratu Cătălina solicită eliberarea unei adeverinţe din partea unităţii şcolare la care este 

titulară, din care să rezulte situaţia – viabilitatea postului didactic/catedrei de pe care solicită 

transferul. Menţionăm că pentru anul şcolar 2020-2021, d-na Bratu Cătălina este încadrată 

cu 0,51 catedre la domeniul Economic, unde este titulară, realizându-se completarea de 
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catedră la nivelul unităţii de învăţământ 0,54 catedre la Turism/Servicii (A se vedea 

aprobarea proiectului planului de încadrare pentru anul şcolar 2020 – 2021, în şedinţa C.A 

din data de 04.02.2020). În consecinţă se va elibera o adeverinţă din care să reiasă 

viabilitatea postului - 0,5 catedre pentru un an şcolar. 

- de asemenea, d-na Bratu Cătălina solicită acordul pentru transfer consimţit între unităţile de 

învăţământ pe perioada viabilităţii postului, acord care se va elibera de către instituţia 

noastră de învăţământ. 

 

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

Ex.1/2 


