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         HOTĂRÂREA NR.  135 / 25. 06. 2021 

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara, întrunit în şedinţa din data de  25 

IUNIE 2021 

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; 

-OMEC 3108/2021 din 12 ianuarie 2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării nr. 5447/2020 

-Ordin ME Nr. 3721_data _23 aprilie 2021 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului 

educației și cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal 

de stat pentru anul școlar 2021-2022  

-Ordin ME nr. 3775 din 06.05.2021 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei şi 

cercetarii nr. 5449/2020 privind organizarea, desfaşurarea şi calendarul admiterii in invatamantul 

profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022 

-Hotărârea DSP Mureş înregistrată la ISJ Mureş cu nr. 4716 din 24.06.2021 

-PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind susținerea PROBEI SUPLIMENTARE de ADMITERE în 

Învățământul Profesional de Stat cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2021 – 2022, nr. de înreg. 

219/12.02.2021 

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

-Ordin nr.3.558/20.03.2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi    

cercetării nr. 3125/2020 privind structura anului şcolar 2020-2021; 

-Nota 1986/DGIP/02.04.2021 -Aplicarea prevederilor OM 3558/2021 pentru modificarea şi   

completarea OMEC nr. 3125/2020 privind structura anului şcolar 2020-2021; 

-PV al şedinţei C.A. din data de 25 IUNIE 2021; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă ca activitatea didactică în perioada 28 Iunie – 02 Iulie 2021, la Liceul Tehnologic Nr.1 

Sighișoara, să continue a se desfășura în Scenariul 1 (VERDE) -  (participarea zilnică a tuturor 

preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de 

protecţie), în baza Hotărârii DSP Mureş înregistrată la ISJ Mureş cu nr. 4716 din 24.06.2021. 



Art. 2 Se aprobă constituirea la nivelul unităţii de învăţământ  a comisiei de înscriere a elevilor 

absolvenţi ai clasei a VIII-a în învăţământul liceal sau profesional de stat în anul școlar 2021/2022, 

 în următoarea componenţă: 

Preşedinte: prof. Tittes-Gherman Mihaela 

Secretar: Foaltin Nicoleta-Maria 

Membru:prof. Maior Angela 

Membru:prof. Drăgan Cristina  

Membru:prof Romonți Alexandrina 

Membru:prof Ivanițchi Monika 

Membru:prof Noaghiu Daniela 

Membru:prof Medrea Eugen-Ovidiu 

Art. 3 Se aprobă având în vedere HOTĂRÂREA nr. 636 din 9 iunie 2021 privind prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se 

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, şi, 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind susținerea PROBEI SUPLIMENTARE de ADMITERE în 

Învățământul Profesional de Stat cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2021 – 2022 având nr. de înreg. 

219/12.02.2021, ca admiterea în învăţământul profesional să se desfăşoare fără susţinerea probei 

suplimentare, cu respecatrea tuturor punctelor prevăzute în paragraful 10.4.B din procedura menţionată. 

Art. 4 Se aprobă cererea cu nr. de înreg. 954/22.06.2021 depusă la secretariatul unităţii şcolare de către 

d-na Mezei Marioara Virginia, profesor suplinitor pensionar, disciplina Limba franceză, din cadrul 

Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara, prin care solicită concediul de odihnă care i se cuvine, începând din 

data de 22.06.2021, cu menţiunea că din motive personale nu mai poate continua activitatea la catedră. 

Orele vor fi susţinute de către d-na laborant Foaltin Nicoleta şi d-na bibliotecar Bogdan Mihaela. 

Art. 5 Se aprobă cererea cu nr. de înreg. 962/22.06.2021 depusă la secretariatul unităţii şcolare de către 

dl. Dreghici Ştefan , profesor suplinitor, disciplina Istorie, din cadrul Liceului Tehnologic Nr.1 

Sighişoara, în vederea acordării indemnizaţiei ce recompensează angajatul care își perfecționează 

pregătirea profesională prin obținerea titlului științific de doctor, în baza OME nr. 3901/14.06.2021. 

Art. 6 Se aprobă orarul modificat al cursurilor şcolare pentru săptămâna 28 Iunie – 02 Iulie 2021, ca 

urmare a participării unui nr. de 8 cadre didactice, la probele scrise din cadrul examenului naţional de 

Bacalaureat 2021. 

Art.7 Se aprobă cererea depusă de către doamna Floricică Daniela Angela, cadru didactic angajat pe 

perioadă nedeterminată la catedra de textile/tricotaje şi confecţii textile, finisaj, din cadrul Liceului 

Tehnologic Nr.1 Sighişoara, prin care solicită încetarea contractului individual de muncă în vederea 

pensionării anticipate parţiale, începând cu data de 01. 09. 2021, la cerere, conform art. 24, alin (3), din 

legea nr.1/2011 şi art. 28 alin. (1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de 

predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin OMEC nr. 5259 din 

12.11.2019, cu modificările şi completările ulterioare, din motive personale. 

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, 

 
 

 

 

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