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HOTĂRÂREA NR.  96 / 29. 05. 2020 

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

29 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 nr. 4247 din 13.05.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de 

evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul MECTS 

nr. 6143/2011 

- 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 

- Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat naţional 2020, aprobată 

prin OMEN nr. 4950 din 27.08.2019, completat şi modificat prin OMEC nr. 4307 din 21.05.2020 şi 

OMEC nr. 4341 din 27.05.2020 
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- OMEC nr. 4322 din 22.05.2020 pentru modificarea şi completarea OMEN nr. 4434/2014 privind 

aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării 

absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică pentru anul şcolar 2019-2020 

- Ordinul nr. 4321/2020 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și 

desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului 

profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.435/2014, 

pentru anul școlar 2019-2020 

- 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 29 Mai 2020 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă varianta revizuită a Procedurii operaţionale privind susţinerea probei suplimentare 

de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2020-2021, 

aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 25.05.2020. Modificările se referă la 

punctul 10.1- Procedura se aplică doar pentru anul şcolar 2020-2021, fără susţinerea probei 

suplimentare, aceasta fiind înlocuită în formula de calcul a mediei de admitere, conform 

Metodologiei din OMENCS nr. 5068/2016 cu media aritmetică, fără rotunjire a mediilor anuale 

obţinute de candidat la disciplina Educaţie Tehnologică, în clasele a VII-a şi a VIII-a. 

 

Art.2 Se aprobă fişele de autoevaluare/evaluare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, care 

în conformitate cu Ordinul MEC nr. 4247 din 13.05.2020 pentru modificarea şi completarea 

Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin 

Ordinul MECTS nr. 6143/2011, au fost actualizate de către responsabilii ariilor curriculare cu 

indicatorii de performanţă în conformitate cu precizările menţionate. 

 

Art.3 Se aprobă Comisia de echivalare/recunoaştere a nivelului de competenţe lingvistice şi 

digitale, constituită în conformitate cu prevederile art. 2 alin 7 din Metodologia de organizare şi 

desfăşurare a examenului de bacalaureat naţional 2020, aprobată prin OMEN nr. 4950 din 

27.08.2019, completat şi modificat prin OMEC nr. 4307 din 21.05.2020 şi OMEC nr. 4341 din 

27.05.2020. 

Preşedinte: prof. Tittes-Gherman Mihaela – director 

Secretar: Pavel Aurelian – informatician 

 

Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în Limba română: - proba a) 

Profesori evaluatori: prof. Suciu Elena şi prof. Rus Cristina 

Secretar: Medrea Tatiana – secretar şef 

 

Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală într-o limbă de circulaţie 

internaţională – Limba engleză: - proba c) 

 

Profesori evaluatori: prof. Ciuchină Adela şi prof. Şoneriu Cristina 

Secretar: Medrea Tatiana – secretar şef 
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Nivelul de competenţe digitale – proba d) 

Profesori evaluatori: prof. Tittes-Gherman Mihaela, prof. Tarţa-Moga Ana, prof. Cismaş Silvia 

Manuela 

Secretar: Medrea Tatiana – secretar şef 

 

Art.4 Se aprobă Comisia de examinare pentru obţinerea certificatului de calificare nivel 4, 

constituită conform OMEC nr. 4322 din 22.05.2020 pentru modificarea şi completarea OMEN nr. 

4434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare 

a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică pentru anul şcolar 2019-2020. 

Preşedinte: prof. Tittes-Gherman Mihaela – director 

Vicepreşedinte: prof. Cioc Bianca – director adjunct 

Secretar: Medrea Tatiana – secretar şef 

Membrii evaluatori: 

 

Calificarea Tehnician în Turism:  
prof. Maior Angela 

Moldovan Maria – SC Coralia SRL Sighişoara- reprezentant agent economic 

 

Calificarea Tehnician în Activităţi Economice:  
prof. Pop Aurelia 

Moldovan Maria – SC Coralia SRL Sighişoara- reprezentant agent economic 

 

Calificarea Tehnician Mecanic pentru Întreţinere şi Reparaţii:  
prof. Tarţa-Moga Ana 

Neagu Minoriu – SC Transilvania Communication SRL Sighişoara – reprezentant agent economic 

 

Art.5 Se aprobă Comisia de examinare în vederea obţinerii certificatului de calificare de nivel 3, în 

conformitate cu Ordinul nr. 4321/2020 privind modificarea și completarea Metodologiei de 

organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții 

învățământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale 

nr. 4.435/2014, pentru anul școlar 2019-2020. 

 

Preşedinte: prof. Tittes-Gherman Mihaela – director 

Vicepreşedinte: prof. Cioc Bianca – director adjunct 

Secretar: Medrea Tatiana – secretar şef 

Membrii evaluatori: 

 

Calificarea Comerciant vânzător:  
prof. Ivaniţchi Monika 

Moldovan Maria – SC Coralia SRL Sighişoara - reprezentant agent economic 

 

Calificarea Mecanic auto:  
prof. Noaghiu Daniela 

Neagu Minoriu – SC Transilvania Communication SRL Sighişoara – reprezentant agent economic 
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Calificarea Operator ceramică fină:  

prof. Cismaş Silvia Manuela 

Jugănaru Dan – SC Cesiro SA– reprezentant agent economic 

 

Art.6 Se aprobă cererea d-nei Pandrea (Vodă) Cristina, profesor titular al catedrei de istorie, prin 

care solicită eliberarea unei adeverinţe din care să reiasă situaţia catedrei/postului în vederea 

participării la etapele de mobilitate prevăzute de Metodologie. Se va elibera adeverinţa în care se va 

preciza situaţia postului/catedrei – 0,515 catedre cu viabilitate pe un an şcolar. 

 

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

Ex.1/2 

 


