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HOTĂRÂREA NR.  111 / 29. 10. 2020 

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

29 Octombrie 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 

-Legea nr.185 din 20 august 2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011, emitent Parlamentul României, publicat în Monitorul Oficial nr. 762 din 20 august 2020; 

-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 MEC nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 827 din 9 septembrie 2020; 

-Adresa DSP Mureş nr. 11829 din 18.10.2020; 

-Hotărârea nr. 109 din 19.10.2020 a Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr.1 

Sighişoara; 

-Adresa ISJ Mureş nr. 7163 din 01.10.2020 – Precizări şi graficul activităţilor de evoluţie în cariera 

didactică prin acordarea gradelor didactice II şi I; 

   -OMEC Nr. 3125/2020 din 29 ianuarie 2020 privind structura anului şcolar 2020 – 2021; 

   -PV al şedinţei C.A. din data de 29 Octombrie 2020 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă cererea depusă de către d-na Oşan Anca – profesor discipline tehnologice din 

domeniul economic şi comerţ, la Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara, de înscriere în vederea 

susţinerii gradului didactic II. 

Art.2 Se aprobă ca începând cu data de 02.11.2020 activitatea instructiv-educativă din cadrul 

Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara să continue a se desfăşura în Scenariul galben, până la 

primirea noilor notificări din partea DSP Mureş. Menţionăm că Scenariul galben a fost aplicat 
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începând cu data de 19.10.2020,  în conformitate cu adresa DSP Mureş nr. 11829 din 18.10.2020 şi 

cu Hotărârea nr.109/19.10.2020 a Consiliului de Administraţie al unităţii noastre şcolare. 

 

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                                                                                                                                                                              
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