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HOTĂRÂREA NR.  147 / 02. 12. 2021 

   

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

02 DECEMBRIE 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; 

- Ordin Nr. 5.154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 

funcționarea consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, publicat în 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 887/15.IX.2021 

-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 

-Ordinul comun al ME şi al MS nr. 5338/1082/2021 din 01 octombrie 2021 pentru aprobarea 

măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor /instituţiilor de învăţământ în condiţii de 

siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

-PV al şedinţei C.A. din data de 02 DECEMBRIE 2021; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1 Se aprobă la propunerea membrilor Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr. 1 

Sighişoara, ca începând cu ziua de  02.12.2021, activitatea didactică  la clasa a X-a D, învăţământ 

profesional, calificarea - Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie, să se desfăşoare în on-line, pe 

motivul declarării /testării/ confirmării a unui caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. 

Precizăm că la clasa a X-a D a fost confirmat pozitiv un elev, în data de 27.11.2021, dintr-un număr 

de 21 elevi. Ca urmare a acestei situaţii, vor susţine cursuri on-line, un număr de 21 elevi, la nivelul 

instituţiei şcolare şi se vor aplica prevederile Ordinului comun al ME şi al MS nr. 5338/1082/2021 

din 01 octombrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor 

/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor 

cu virusul SARS-CoV-2. 
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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 :15 - pentru, 0- abţineri, 0- împotrivă                                       Elaborat în 2 (două) exemplare                                                                                                                                                                              

Ex.1/2 


