
H O T Ă R Â R E A  N R . 1  D I N   02. 09 .2020 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara, întrunit în data 
de 02.09.2020. În conformitate cu:  
• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare
• Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin
Ordinul MECS Nr. 5079 din 31 august 2016
• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a
consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.
• Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și fu
ncționare a consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.
• Regulamentul de ordine interioara, valabil.
• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.
• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003
• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018

Ținând cont de: 

 Procesul verbal al ședinței din data de 02.09.2020.
 Ordinul 5487/1494/2020 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.

 Ordonanța de urgență Nr. 144 din 24 august 2020.

 Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020.

 Ordin MS nr. 1456/2020 din 25 august 2020.

 Ghidurile pentru începerea anului școlar.

 Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul
preuniversitar în anul școlar 2020-2021.

H O T Ă R E Ș T E: 

ART.1. Aprobarea proiecției anuale a tematicii ședințelor C.A. 
ART.2. Aprobarea scenariului ”Galben”, propus de M.E.C. pentru funcționarea unității școlare. 
ART.3. Aprobarea constituirii comisiilor metodice și de lucru la nivelul unității școlare conform 

Anexei Nr.4 
ART.4. Aprobarea cererii de detașare pentru doamna profesor Oprea Anca Camelia. 
ART.5. Aprobarea achiziționării a 40 de camere web pentru desfășurarea activităților didactice on-

line. 



ART.6. Aprobarea repartizării învățătorilor – diriginților la clase și pe săli de clase. 
ART.7. Aprobarea cererilor cadrelor didactice pentru orele rămase la plata cu ora, conform Anexei 

Nr. 3 
ART.8. Aprobarea introducerii unor noi articole în R.O.I., referitoare la predarea On-Line, conform 

Legii Educației Nr. 1/2011, actualizată. 
ART. 9. Aprobarea cererilor de transfer / reînscriere ale elevilor. 
ART.10. Aprobarea creșterii sumei alocate pentru hrană la 17 Lei pentru elevii din internat și 12 le 

pentru solicitanții din afara internatului. 
ART.11. Aprobarea numirii în funcția de consilier educativ a doamnei profesor psiholog Lung Corina 
ART.12. Aprobarea încadrării D-nei MIHAI MONIKA PETRA – laborant, cu 0,5 normă cumul de 

funcții pe postul de Bibliotecar, începând cu data de 14.09.2020. până la revenirea 
titularului Buda Cristina Ioana din concediu creștere copil până la 2 ani, data de 
31.03.2022. 

Președinte Consiliul de Administrație, 

Director Profesor Maier Mircea 

ART.13. Aprobarea fișelor cadru de autoevaluare / evaluare a personalului unității, an școlar 
2018-2019, Anexa 5.



 
 

H O T Ă R Â R E A  N R . 2  D I N   30. 09 .2020  
  

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara, întrunit în data 
de 30.09.2020. În conformitate cu:  
• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare  
• Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin 
Ordinul MECS Nr. 5079 din 31 august 2016  
• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a  
consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  
• Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și fu
ncționare a consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  
• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  
• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  
• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  
• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018  
 

Ținând cont de:  
 

 Procesul verbal al ședinței din data de 02.09.2020. 

 Ordinul 5487/1494/2020 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. 

 Ordonanța de urgență Nr. 144 din 24 august 2020. 

 Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020. 

 Ordin MS nr. 1456/2020 din 25 august 2020. 

 Ghidurile pentru începerea anului școlar. 

 Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 

preuniversitar în anul școlar 2020-2021. 

 ANEXA la ordinul MECS nr. 4496 /13.07.2015 privind structura anului școlar, Programul  „Școala 

altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

 Procedura, Nr.38591/03.10.2019, privind echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale 

transferabile personalului didactic care a finalizat programe speciale. 

 

 

H O T Ă R E Ș T E:  

  

ART.1. Aprobarea criteriilor de acordare a burselor de merit. Nivel Gimnazial, peste media 9,50. 
Nivel Liceal, peste media 9,00. 



 
ART.2. Aprobarea repartizării orelor de chimie rămase vacante, pentru cadrele didactice 

specializate: Prof. Tomuleț Marius – 2 ore, Prof. Grusea Adriana - 4 ore și Prof. Simo Edit – 5 
ore. 

ART.3. Aprobarea constituirii comisiilor de organizare și desfășurare examenului pentru ocuparea 
posturilor/orelor de Religie Evanghelică și de Educație Fizică și Sport. 
Anexa 1. ”Deciziile  Nr. 496/497/498 din 30.09.2020.” 

ART.4. Aprobarea perioadei de desfășurare a programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai 
bun!”, în perioada 12-14.04.2021. 

ART.5. Aprobarea constituirii comisiei de echivalare a gradelor didactice în credite transferabile, 
Anexa 2 la ședința C.A., ”Anexa  4, la procesul verbal al comisiei”. 

ART.6. Aprobarea cererilor de transfer în timpul anului școlar, pentru elevii: 

 Pietrzach David Ioan, IX-A, în străinătate, 

 Rucai Raul Nicolae, IX-A, transfer din altă unitate școlară, 

 Vlăsceanu Vivien Vanesa, transfer de schimbare de profil, din clasa a XII-B în clasa a 
XII-C. 

ART.7. Aprobarea încadrării d-nei Prof. Șoneriu Monica, pe catedra de Istorie, secția germană, 18 
ore din data de 1.10.2020 până la 31.08.2020, conform procesului verbal al comisiei. 

 
 
 
  

 
 

Președinte Consiliul de Administrație, 

Director Profesor Maier Mircea 



 
 

H O T Ă R Â R E A  N R . 3  D I N   12. 10 .2020  
  

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara, întrunit în data 
de 02.09.2020. În conformitate cu:  
• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare  
• Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin 
Ordinul MECS Nr. 5079 din 31 august 2016  
• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a  
consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  
• Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și fu
ncționare a consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  
• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  
• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  
• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  
• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018  
 

Ținând cont de:  
 

 Procesul verbal al ședinței din data de 12.10.2020. Membrii C.A. fiind contactați telefonic. 

 Ordinul 5487/1494/2020 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. 

 Ordonanța de urgență Nr. 144 din 24 august 2020. 

 Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020. 

 Ordin MS nr. 1456/2020 din 25 august 2020. 

 Ghidurile pentru începerea anului școlar. 

 Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 

preuniversitar în anul școlar 2020-2021. 

 Adresa I.S.J. 7487/12.10.2020.  

 

H O T Ă R E Ș T E:  

  

ART.1 . Continuarea funcționării unității școlare în scenariul ”Galben”, propus de M.E.C., hotărât 
prin Hotărârea. Nr.1  din 02. 09 .2020. 

 
 

Președinte Consiliul de Administrație, 

Director Profesor Maier Mircea 



 

HOTĂRÂRE NR.4/23.10.2020 

 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara, întrunit în data de 23.10.2020. 

  În conformitate cu:  

• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 

 • Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul MECS Nr. 

5079 din 31 august 2016  

• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din învățământul preuniversitar. 

 • Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și  

funcționare a consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  

• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  

• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial. • Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  

• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  

• Procesul verbal - minuta ședinței din data de 23.10.2020 prin aplicația Teams. 

• Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităţilor/instituţiilor de 

învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.  

• Ordonanța de urgență Nr. 144 din 24 august 2020.  Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020.  

• Ordin MS nr. 1456/2020 din 25 august 2020.  Ghidurile pentru începerea anului școlar.  Metodologia-cadru 

privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021. 

H O T Ă R E Ș T E:  

ART.1 .Aprobarea ca modalitate de funcționare  a unității de învățământ în sistem on-line pe perioada efectuării 

dezinfecției tuturor clădirilor în care se desfășoară activitățile didactice și administrative, activitățile din internat și de 

la cantina unității. 

ART.2 . Aprobarea decontării sumei pentru efectuarea dezinfecției clădirilor de la liceu, gimnaziu, ciclul primar, 

cantinei, internatului și clădirea  administrativă, dezinfecție asigurată de Firma S.C. ELISAR  SAN SRL., cu care Liceul 

Teoretic „Joseph Haltrich” are încheiat contractul. 

Președinte Consiliu de Administrație  
Director Adjunct, Prof. Coman Ligia – Eugenia 

 



 

HOTĂRÂRE NR.5/30.10.2020 

 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara, întrunit în data de 30.10.2020. 

  În conformitate cu:  

• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 

 • Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul MECS Nr. 

5079 din 31 august 2016  

• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din învățământul preuniversitar. 

 • Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și  

funcționare a consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  

• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  

• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial. • Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  

• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  

• Procesul verbal - minuta ședinței din data de 30.10.2020 prin aplicația Teams. 

• Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de 

învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.  

• Ordonanța de urgență Nr. 144 din 24 august 2020. 

• Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020.  

• Ordin MS nr. 1456/2020 din 25 august 2020.  

• Ghidurile pentru începerea anului școlar.  

• Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul 

școlar 2020-2021. 

H O T Ă R E Ș T E:  

ART.1.  Aprobarea ca modalitate de funcționare  a unității de învățământ din data de 2.11.2020 în următorul 
scenariu:  

• ciclul primar cu prezența fizică la școală;  

• ciclul gimnazial:  clasele V-VII în sistem „hibrid”( prezența fizică la școală- pe grupe de elevi), iar clasele a VIII-
a cu prezența fizică la școală;  

• ciclul liceal: clasele IX-XI vor participa la ore în sistem on-line, iar clasele a-XII-a cu prezența fizică la școală.  
ART.2. Se aprobă comisia pentru implementarea proiectului R.O.S.E., formată din: prof. Pop Claudiu – Coordonator, 

prof. Ambrus Atila – Responsabil Achiziții și doamna Balu Oana Maria – Contabil. 

Art.3.   Se aprobă comisia pentru implementarea proiectului național ”Școala de acasă”, formată din  toți diriginții și 

învățătorii din unitatea școlară. 



Art.4. Se aprobă criteriile specifice pentru implementarea proiectului național ”Școala de acasă”: venit per membru 

de familie, familii monoparentale, existența altor mijloace electronice cu conexiune la internet, conform procedurii 

operaționale, nivelul de învățământ la care participă elevul și faptul că au prioritate elevii din clasele a VIII-a / a XII-a. 

 

 
Președinte Consiliu de Administrație,  

Director Adjunct, Prof. Coman Ligia – Eugenia 

  



 

HOTĂRÂRE NR. 6/11.11.2020 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara, întrunit în data de 11.11.2020. 

  În conformitate cu:  

• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 

 • Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul MECS Nr. 

5079 din 31 august 2016  

• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din învățământul preuniversitar. 

 • Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  

• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  

• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  

• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  

• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  

• Procesul verbal - minuta ședinței din data de 11.11.2020 prin aplicația Teams.  

• Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de 

învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.  

• Ordonanța de urgență Nr. 144 din 24 august 2020. 

• Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020.  

• Ordin MS nr. 1456/2020 din 25 august 2020.  

• Ghidurile pentru începerea anului școlar.  

• Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul 

școlar 2020-2021. 

• Conform Legii nr. 263 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare 

• Cererea domnului director Maier Mircea Nr. 1111/9.11.2020 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

ART.1.  Se aprobă cererea  domnului Director Prof. Maier Mircea privind încetarea contractului de muncă la cerere în 
vederea pensionării anticipate în timpul anului școlar 2020-2021, începând cu data de 30.11.2020. 
 

Președinte Consiliu de Administrație,  
Director Prof. Maier Mircea 

  



 

HOTĂRÂRE NR.7/11.11.2020 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara, întrunit în data de 11.11.2020. 

  În conformitate cu:  

• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 

 • Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul MECS Nr. 

5079 din 31 august 2016  

• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din învățământul preuniversitar. 

 • Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  

• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  

• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  

• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  

• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  

• Procesul verbal - minuta ședinței din data de 11.11.2020 prin aplicația Teams.  

• Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de 

învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.  

• Ordonanța de urgență Nr. 144 din 24 august 2020. 

• Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020.  

• Ordin MS nr. 1456/2020 din 25 august 2020.  

• Ghidurile pentru începerea anului școlar.  

• Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul 

școlar 2020-2021. 

• Conform Legii nr. 263 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare 

• Cererea domnului doamnei Maier Florica Nr. 1112/9.11.2020 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

ART.1.  Se aprobă cererea doamnei Prof.  Maier Florica privind încetarea contractului de muncă la cerere în vederea 
pensionării la limită de vârstă în timpul anului școlar 2020-2021, începând cu data de 30.11.2020. 
 

Președinte Consiliu de Administrație,  
Director Prof. Maier Mircea 

  



 

HOTĂRÂRE NR.8/11.11.2020 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara, întrunit în data de 11.11.2020. 

  În conformitate cu:  

• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 
 • Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul MECS Nr. 
5079 din 31 august 2016  
• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 
administrație din învățământul preuniversitar. 
 • Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a 
consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  
• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  
• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  
• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  
• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  

• Procesul verbal - minuta ședinței din data de 11.11.2020 prin aplicația Teams.  
• Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de 
învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.  
• Ordonanța de urgență Nr. 144 din 24 august 2020. 
• Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020.  
• Ordin MS nr. 1456/2020 din 25 august 2020.  
• Ghidurile pentru începerea anului școlar.  
• Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul 
școlar 2020-2021. 
• Procedura operațională privind programul național ”Școala de Acasă” 
• Cererile depuse de către părinți și reprezentanți legali ai elevilor 
•  OMEC nr. 5972/08.11.2020 și a prevederilor Metodologiei privind desfășurarea activităților didactice prin 
intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobata prin 
OMEC nr. 5545/2030 
• Procedura operațională privind activitățile didactice on-line Nr. 1139/11.11.2020 
 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

 
ART.1.  Se aprobă  lista  nominală a beneficiarilor de tablete, prin programul „Școala de acasă”, conform criteriilor 
generale și specifice de acordare (Nr. 1140/11.11.2020, Anexa nr. 1/11.11.2020.) 
 
ART.2. Aprobarea procedurii operaționale privind activitățile didactice on-line. (Nr. 1139/11.11.2020,  
Anexa nr. 2/11.11.2020. ) 
 

Președinte Consiliu de Administrație,  
Director Prof. Maier Mircea 

  



 

HOTĂRÂRE NR.9/11.11.2020 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara, întrunit în data de 11.11.2020. 

  În conformitate cu:  

• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 

 • Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul MECS Nr. 

5079 din 31 august 2016  

• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din învățământul preuniversitar. 

 • Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  

• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  

• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  

• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  

• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  

• Procesul verbal - minuta ședinței din data de 11.11.2020 prin aplicația Teams.  

• Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de 

învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.  

• Ordonanța de urgență Nr. 144 din 24 august 2020. 

• Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020.  

• Ordin MS nr. 1456/2020 din 25 august 2020.  

• Ghidurile pentru începerea anului școlar.  

• Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul 

școlar 2020-2021. 

• Cererea către I.S.J Nr.1138/11.11.2020 privind susținerea examenului D.S.D 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

 
ART.1.  Se aprobă trimiterea cererii Nr. 1138/11.11.2020 către I.S.J. Mureș privind solicitarea Consiliului de 
Administrație pentru susținerea examenului D.S.D. la clasele a XII-a, secția germană - maternă. 
 

Președinte Consiliu de Administrație,  
Director Prof. Maier Mircea 

  



HOTĂRÂRE NR.10/2.12.2020 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara, întrunit în data de 2.12.2020. 

În conformitate cu:  
• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 
 • Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul MECS Nr. 
5079 din 31 august 2016  
• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 
administrație din învățământul preuniversitar. 
 • Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a 
consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  
• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  
• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  
• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  
• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  
• Procesul verbal - minuta ședinței din data de 2.12.2020. prin aplicația Teams.  
• Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de 
învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.  
• Ordonanța de urgență Nr. 144 din 24 august 2020. 
• Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020.  
• Ordin MS nr. 1456/2020 din 25 august 2020.  
• Ghidurile pentru începerea anului școlar.  
• Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul 
școlar 2020-2021. 
• Decizia I.S.J. de numire prin detașare în interesul învățământului, Nr. 1571/25.11.2020 și 1572/25.11.2020  

H O T Ă R Ă Ș T E:  

ART.1.  Numirea în funcția de președinte al  Consiliului de Administrație a doamnei director, profesor Coman Ligia 
Eugenia. 

ART.2. Numirea în funcția de membru al Consiliului de Administrație a domnului director adjunct, profesor Bodnariuc 
Teodor. 

ART.3. Validarea Comisiilor de inventariere ca urmare a schimbării componenței C.A. Conform Anexei Nr.1 a 
prezentei hotărâri. 

ART.4. Repartizarea orelor rămase vacante, personalului didactic calificat începând cu data de 02.12.2020, conform 
Anexei.2 a prezentei hotărâri. 

Art5. Aprobarea repartizării orelor de chimie de la clasele a 8A,8B, 4 ore, în regim de plata cu ora, domnului profesor 
Tomuleț Marius. 

ART.6. Numirea profesorilor diriginți: pentru clasa a-XII-a B –profesor Negulescu Mihai, iar pentru clasa a VIII-a B-
profesor Suciu Elena. 

Președinte Consiliu de Administrație,  
Director Prof. Coman Ligia Eugenia 
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HOTĂRÂRE NR.11/15.12.2020 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara, întrunit în data de 15.12.2020. 

În conformitate cu:  
• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 
• Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul MECS Nr. 
5079 din 31 august 2016  
• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din învățământul preuniversitar. 
• Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  
• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  
• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  
• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  
• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  
• Procesul verbal - minuta ședinței din data de 15.12.2020. prin aplicația Teams.  
• Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de 

învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.  
• Ordonanța de urgență Nr. 144 din 24 august 2020. 
• Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020.  
• Ordin MS nr. 1456/2020 din 25 august 2020.  
• Ghidurile pentru începerea anului școlar.  
• Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare… aprobată prin Ordinul M.E.N. Nr. 5.599/21.08.2020. 
• Adresa I.S.J. Nr. 9537/04.12.2020, pentru includerea mențiunilor prevăzute de Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor art.7 alin. 1. Ind. 1, art. 56 ind. 1 și pct. 6 ind. 1 din Anexa la Legea Educației naționale Nr. 1/2011, privind 
violența psihologică – bullying, aprobate prin Ordinul nr. 4343 din 27.05.2020. 

• Adresa I.S.J. nr. 964/02.12.2020, Art. 63 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și 
completările ulterioare 

• Adresa I.S.J. nr. 847/09.09.2020, privind utilizarea modelelor de ”Condică de prezență, Fișă de prezență” 
destinate consemnării prezenței cadrelor didactice.  

 
 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

 

ART.1. Aprobarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, conform Anexei nr.1, înregistrată cu nr. 
1205/14.12.2020); 

ART.2. Aprobarea completării Regulamentului intern de organizare și funcționare a unității de învățământ cu 
reglementări referitoare la „acte de violență psihologică - bullying” cu Cap.4 , art.21; cap.10 Art.3; 
cap.12 Art.6 ali. (26) și completarea Anexei nr.1, Sancțiuni la R.O.I., cu poziția „acte de violență 
psihologică”. Anexa nr.2 înregistrată cu nr. 1204/14.12.2020. 

ART.3. Aprobarea funcționării formațiunilor de studiu cu efective care cad sub incidența  Art. 63 alin.(2) din Legea 
educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare. Anexa nr.3 înregistrată cu nr 
nr. 1201/11.12.2020. 

ART.4. Aprobarea  „Programului inițial” al concediilor de odihnă a cadrelor didactice pentru anul școlar 
2020-2021, conform cererilor depuse.  Anexa nr.4. înregistrate cu  Nr. 1202/14.12.2020, personal 
didactic; nr. 1203/14.12.2020. personal didactic auxiliar și nedidactic. 
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ART.5. Aprobarea Procedurii Operaționale privind reglementarea modalității de colectare, validare, păstrare, și 
arhivare a condicii de prezență și fișelor de prezență, destinate consemnării prezenței cadrelor 
didactice. Anexa nr. 5, înregistrată cu nr.1211/ 15.12.2020. 

ART.6. Aprobarea componenței Comisiei  de Paritate constituită conform deciziei nr. 505/15.12.2020. Anexa 6. 
 
 
  
 

Președinte Consiliu de Administrație,  
Director Prof. Coman Ligia Eugenia 
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HOTĂRÂRE NR.12/13.01.2021 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara, întrunit în data de 13.01.2020. 

În conformitate cu:  
• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 
• Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul MECS Nr. 
5079 din 31 august 2016  
• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din învățământul preuniversitar. 
• Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  
• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  
• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  
• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  
• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  
• Procesul verbal - minuta ședinței din data de 13.01.2020. prin aplicația Teams.  
• Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de 

învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.  
• Ordonanța de urgență Nr. 144 din 24 august 2020. 
• Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020.  
• Ordin MS nr. 1456/2020 din 25 august 2020.  
• Ghidurile pentru începerea anului școlar.  
• OMEN 4828/2018 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

ART.1. Aprobarea calificativelor pentru personalul nedidactic pentru anul calendaristic  2020, conform Anexei nr.1. 
ART.2. Aprobarea transferului pentru elevii: Scripcă Bogdan și Vasu Robert, schimbare de profil X-a D (Real) în 

clasa a X-a E (Umanist). 
ART.3. Aprobarea orelor C.D.S.(curriculumul la decizia școlii), Conform Anexei nr.2/13.01.2021 
ART.4. Aprobarea componenței comisiei de mobilitate, comisiei de organizare a concursului, comisiei de elaborare a 

subiectelor și a baremelor și a comisiei de contestații. De asemenea este aprobat și calendarul de desfășurare 
a concursului, Anexa nr. 3 și 4/13.01.2021. Posturile vacante sunt: 25 de ore de Fizică și 2 ore de Științe. 13 
ore de Fizică, pentru secția germană și 20 de ore de matematică la secția germană. 

ART.5. Aprobarea schimbării dirigintelui la clasa a XII-E, fiind numită doamna prof. Șomlea Rozalia.  
ART.6. Aprobarea repartizării echipamentelor I.T. din donații, conform Anexei 5. 
 
 

Președinte Consiliu de Administrație,  
Director Prof. Coman Ligia Eugenia 
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HOTĂRÂRE NR.13/27.01.2021 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara, 

În conformitate cu:  
• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 
• Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul MECS Nr. 
5079 din 31 august 2016  
• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din învățământul preuniversitar. 
• Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  
• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  
• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  
• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  
• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  
• Procesul verbal al ședinței din data de 27.01.2021. 
• Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de 

învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.  
• Ordonanța de urgență Nr. 144 din 24 august 2020. 
• Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020.  
• Ordin MS nr. 1456/2020 din 25 august 2020.  
• Ghidurile pentru începerea anului școlar.  
• OMEC 5991/2020-Anexa (Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

ART.1. Aprobarea planului de încadrare pentru anul școlar 2021-2022, înregistrat cu Nr. 63/27.0121. Anexa 1. 
ART.2. Aprobarea cererii Dl. Prof. Hurubian Ioan de pensionare pentru limită de vârstă începând cu data de 

01.09.2021. 
ART.3. Aprobarea cererii D-nei. Murzea Rozalia  Ildiko de menținere în activitate peste limita de vârsta de 

pensionare. 
ART.4. Aprobarea cererilor de transfer , schimbare de profil pentru elevii:  

Raț Sebastian, din clasa XI-D în clasa XI-E; 
Ferezan Cristina Alexandra, din clasa X-D în clasa X-E;  
Marinescu David, din clasa X-D în clasa X-E; 
Seracu Ironim Cristian în clasa pregătitoare; 
Dîrloșan Iustin în clasa pregătitoare. 

ART.5. Aprobarea numirii în funcția de secretar C.A. a doamnei profesor Pușcaș Ana.  
ART.6. Aprobarea repartizării orelor, posturilor cadrelor didactice titulare a unității, vacantate în timpul anului școlar, 

ca urmare a neînscrierii candidaților la concurs. 
ART.7. Aprobarea numirii în funcția de secretar C.A. a doamnei profesor Pușcaș Ana. 
 
 

Președinte Consiliu de Administrație,  
Director Prof. Coman Ligia Eugenia 
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HOTĂRÂRE NR.14/7.02.2021 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara,  

În conformitate cu:  
• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 
• Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul MECS Nr. 

5079 din 31 august 2016  
• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din învățământul preuniversitar. 
• Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  
• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  
• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  
• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  
• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  
• Procesul verbal – convorbiri telefonice din data de 6-7.02.2021. 
• Ordinul comun 3235/93 din 05.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 
virusul SARS-CoV-2.  

• Adresa I.S.J. 840 din 04.02.2021. privind aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de 
învățământ.   

 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

ART.1. Aprobarea Scenariului 1 - Participarea zilnică a tuturor elevilor în unitatea de învățământ, cu respectarea și 
aplicarea tuturor normelor de protecție, pentru  organizarea și desfășurarea cursurilor în unitatea de 
învățământ.   

 
 

Președinte Consiliu de Administrație,  
Director Prof. Coman Ligia Eugenia 
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HOTĂRÂRE NR.15/8.02.2021 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara, 

În conformitate cu:  
• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 
• Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul MECS Nr. 
5079 din 31 august 2016  
• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din învățământul preuniversitar. 
• Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  
• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  
• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  
• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  
• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  
•  Procesul verbal al ședinței din data de 8.02.2021. 
• Ordinul comun 3235/93 din 05.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 
virusul SARS-CoV-2.  

• OMEC 5991/2020-Anexa (Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 
preuniversitar în anul școlar 2021-2022)/art.30/alin(2); 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

ART.1. Stabilirea viabilității posturilor didactice vacante în anul școlar 2021-2022, în vederea publicării acestora, în 
conformitate cu OMEC 5991/2020-Anexa (Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022)/art.30/alin(2); Un post didactic/o catedră 
este viabil(ă) în condițiile în care poate fi constituit(ă) cel puțin pe durata unui nivel de învățământ. Conform 
Anexei 1. 

ART.2. Aprobarea duratei concediului suplimentar pentru personalul didactic și nedidactic, 5 zile de concediu pentru 
angajații: Ambrus Atila, Henning Corina, Mihai Monika Petra, Iuga Maiana, Balu Oana, Varodi Maria. 

ART.3. Aprobarea transferului pentru elevul Marinescu David din clasa a X-a E la C.N. Mircea Eliade. 
ART.4. Desemnarea responsabilului cu coordonarea activităților de prevenire a îmbolnăvirilor cu Sars-Cov2, pe Dnl. 

Prof. Ambrus Atila. 
ART.5. Aprobarea modalității de desfășurare a orelor de Educație Fizică: 

-  în perimetrul clădirii liceului în caz de vreme favorabilă,  
-  în sălile de clasă în caz de vreme nefavorabilă.  

    
 
 
 

Președinte Consiliu de Administrație,  
Director Prof. Coman Ligia Eugenia 
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HOTĂRÂRE NR.16/12.02.2021 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara,  

În conformitate cu:  
• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 
• Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul MECS Nr. 

5079 din 31 august 2016  
• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din învățământul preuniversitar. 
• Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  
• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  
• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  
• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  
• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  
• Procesul verbal – convorbiri telefonice din data de 12.02.2021. 
• Ordinul comun 3235/93 din 05.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 
virusul SARS-CoV-2.  

• Situația incidenței, publicat de D.S.P. privind aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile 
de învățământ. Sursa: https://www.aspms.ro/documente/incidenta_scoli.pdf 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

ART.1. Aprobarea Scenariului 1 - Participarea zilnică a tuturor elevilor în unitatea de învățământ, cu respectarea și 
aplicarea tuturor normelor de protecție, pentru  organizarea și desfășurarea cursurilor în unitatea de 
învățământ, perioada 15-19.02.2021. 

ART.2. Aprobarea transferului pentru elevii  Marinescu Robert și Dragoș Mihail Cristian din clasa a VII-A la Școala 
Gimnazială ”Aurel Mosora”, Sighișoara. 

 
 

Președinte Consiliu de Administrație,  
Director Prof. Coman Ligia Eugenia 
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HOTĂRÂRE NR.17/19.02.2021 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara,  

În conformitate cu:  
• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 
• Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul MECS Nr. 

5079 din 31 august 2016  
• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din învățământul preuniversitar. 
• Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  
• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  
• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  
• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  
• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  
• Procesul verbal – convorbiri, mesaje Text, aplicația WhatsApp din data de 19.02.2021. 
• Ordinul comun 3235/93 din 04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 
virusul SARS-CoV-2.  

• Situația incidenței, publicat de D.S.P. privind aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile 
de învățământ. Sursa: https://www.aspms.ro/documente/incidenta_scoli.pdf 

• Adresa I.S.J. Nr. 1313/18.02.2021, pentru monitorizarea evoluției pandemiei cu virusul SARS-COV 2, pentru 
completarea situațiilor, rapoartelor solicitate de Ministerul Educației, Direcția de Sănătate Publică Mureș și 
prefectura Mureș. 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

ART.1. Aprobarea Scenariului 2 - participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor 
preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din 
anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor 
protecție, perioada 22-26 Februarie 2021. 

 
ART.2. Aprobarea componenței comisiei privind monitorizarea evoluției pandemiei cu virusul SARS-COV 2, pentru 

completarea situațiilor, rapoartelor solicitate de Ministerul Educației, Direcția de Sănătate Publică Mureș și 
prefectura Mureș, conform adresei I.S.J. Nr. 1313/18.02.2021 

 Componența comisiei: Președinte: Director: Prof. Coman Ligia Eugenia,  
Membrii: Director Adjunct, Prof. Bodnariuc Teodor, Prof. Bleahu Simina, Prof. Rusu Christa, Mariana Iuga - 
Secretar, Henning Corina - Secretar, Mihai Monika - Secretar și Ambrus Atila – Informatician. 

 
 
 

Președinte Consiliu de Administrație,  
Director Prof. Coman Ligia Eugenia 
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HOTĂRÂRE NR.18/23.02.2021 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara,  

În conformitate cu:  
• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 
• Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul MECS Nr. 

5079 din 31 august 2016  
• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din învățământul preuniversitar. 
• Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  
• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  
• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  
• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  
• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  
• Procesul verbal – convorbiri, mesaje Text, aplicația WhatsApp din data de 23.02.2021. 
• Ordinul comun 3235/93 din 04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 
virusul SARS-CoV-2.  

 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

ART.1.  Aprobarea cererii Domnului Director Prof. Maier Mircea pentru încadrarea la plata cu ora, începând cu data 
de 1.03.2021,  până la  sfârșitul anului școlar. Cererea cu Nr. 126/17.02.2021. 

             Numărul de ore: 18 ore, astfel:  
- 9A – 3 ore de fizică, 9B  – 3 ore de fizică, 9C – 2 ore de fizică, atribuite în Decembrie doamnei profesor Fekete 

Elisabeta 
- 9E –  2 ore de fizică, atribuite în Decembrie doamnei profesor Zikeli Andreea, 
- 10 E –  2 ore de fizică, atribuite în Decembrie doamnei profesor Stratan Geanina, 
- 5A, 7A –  2 ore de C.D.S. Obligatoriu, atribuite în Decembrie doamnei profesor Oprea Andreea, 
- 5B, 6A, 7B –  3 ore de C.D.S. Obligatoriu, atribuite în Decembrie doamnei profesor Vârtopeanu Aureliana, 
-  6B – 1 oră de C.D.S. Obligatoriu, atribuite în Decembrie doamnei profesor Ghimpu Meda,  

 
ART.2.  Aprobarea încadrării D-nei Țîncu Viorica, supraveghetor de noapte, cu 0,5 normă cumul de funcții pe postul 

de Pedagog școlar, pe perioada carantinării a doamnei pedagog Solomon Sorina, 14 zile (22.02.2021 - 
07.03.2021). 

 
 
 

Președinte Consiliu de Administrație,  
Director Prof. Coman Ligia Eugenia 
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HOTĂRÂRE NR. 19 / 26.02.2021 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara,  

În conformitate cu:  
• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 
• Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul MECS Nr. 

5079 din 31 august 2016  
• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din învățământul preuniversitar. 
• Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  
• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  
• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  
• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  
• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  
• Procesul verbal – convorbiri, mesaje Text, aplicația WhatsApp din data de 26.02.2021. 

• Ordinul comun 3235/93 din 05.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 
virusul SARS-CoV-2.  

• Situația incidenței, publicat de D.S.P. privind aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile 
de învățământ. Sursa: https://www.aspms.ro/documente/incidenta_scoli.pdf 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

ART.1. Aprobarea Scenariului 1 - Participarea zilnică a tuturor elevilor în unitatea de învățământ, cu respectarea și 
aplicarea tuturor normelor de protecție, pentru  organizarea și desfășurarea cursurilor în unitatea de 
învățământ, perioada 01-05.03.2021. 

 
 

Președinte Consiliu de Administrație,  
Director Prof. Coman Ligia Eugenia 
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HOTĂRÂRE NR. 20 / 08.03.2021 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara,  

În conformitate cu:  
• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 
• Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul MECS Nr. 

5079 din 31 august 2016  
• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din învățământul preuniversitar. 
• Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  
• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  
• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  
• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  
• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  
• Procesul verbal – convorbiri, mesaje Text, aplicația WhatsApp din data de 08.03.2021. 

• Ordinul comun 3235/93 din 05.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 
virusul SARS-CoV-2.  

• Situația incidenței, publicat de D.S.P. privind aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile 
de învățământ. Sursa: https://www.aspms.ro/documente/incidenta_scoli.pdf 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

ART.1. Aprobarea transferului pentru elevele ALDEA VH ANASTASIA TEODORA și  FLITER CI ANA MARIA din 
clasa a 9-a Real, Matematică Informatică, secția germană în clasa a 9-a Uman, Filologie, secție 
Germană.  

 
 
 

Președinte Consiliu de Administrație,  
Director Prof. Coman Ligia Eugenia 
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HOTĂRÂRE NR. 21 / 12.03.2021 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara,  

În conformitate cu:  
• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 
• Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul MECS Nr. 

5079 din 31 august 2016  
• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din învățământul preuniversitar. 
• Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  
• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  
• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  
• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  
• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  
• Procesul verbal – convorbiri, mesaje Text, aplicația WhatsApp din data de 12.03.2021. 

• Ordinului comun M.E.N.-M.S. Nr. 3.235/93 din 04.02.2021., modificat și completat prin  Ordinul comun M.E.N.-M.S. 
Nr. 3.459/93-280 din 06.03.2021, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 
virusul SARS-CoV-2.  

• Situația incidenței, publicat de D.S.P. privind aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile 
de învățământ. Sursa: https://www.aspms.ro/documente/incidenta_scoli.pdf 

• OME 3449 2021, Metodologia pentru organizarea simulării Examenelor Naționale 
• Metodologia pentru organizarea înscrierii în învățământul primar 
 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

ART. 1.  Aprobarea Scenariului 2 - participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor 
preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din 
anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor 
protecție, începând cu date de 15 Martie 2021. 

ART. 2. Aprobarea componenței comisiei pentru organizarea simulării examenelor naționale: 
Simulare Bacalaureat: 
 Președinte: Director, Prof. Coman Ligia Eugenia 
Vicepreședinte: Director Adjunct Prof. Bodnariuc Teodor 
Secretar – Persoană de contact: Ambrus Atila 
Membrii: Prof. Diaconu Simona, Prof. Pop Claudiu, Prof. Bleahu Simina, Prof. Oprea  Andreea, Prof. Mustață Gelu 
Asistenți: Prof. Stratan Geanina, Prof.  Mușunoi Daniela, Prof.  Suciu Ioana, Prof. Nistor Alina, Serban Amalia, Prof. 

Maier Florica, Prof. Pop Cluadiu, Prof. Hurubian Ioan, Prof. Biro Dalma, Prof. Negulescu Mihai, Prof. Laurențiu 
Daniela, Prof. Vlad Livia, Prof. Peleșca Alina, Prof. Klusch Loredana, Prof. Ambrus Atila, Prof. Oneț Mădălina, 
Prof. Bartaluș Tiberiu, Prof. Zikeli Andreea, Bodnariuc Teodor, Prof. Pușcaș  Ana, Prof. Ghimpu Meda, Prof. 
Zaharie Stroian, Prof. Șomlea Rozalia, Prof. Farkas Attila. 

Evaluatori: Prof. Nistor Alina, Prof. Șomlea Rozalia, Prof. Diaconu Simona, Prof. Ghimpu Meda, Prof. Suciu Ioana, 
Prof. Stroian Zaharie, Prof. Pop Claudiu, Prof. Șoneriu Monica, Prof. Hurubian Ioan, Prof. Farkas Atila, Prof. 
Sandru Cornelia, Prof. Lung Corina, Prof. Stratan Geanina, Prof. Zikeli Andreea, Prof. Bartalus Tiberiu, Prof. 
Coman Ligia Eugenia, Prof. Mușunoi Daniela, Prof. Tomuleț Marius, Prof. Bodariuc Teodor, Prof. Maier Florica, 
Prof. Maier Mircea. 
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Simulare Evaluare Națională: 
 Președinte: Director, Prof. Coman Ligia Eugenia 
Vicepreședinte: Director Adjunct Prof. Bodnariuc Teodor 
Secretar – Persoană de contact: Ambrus Atila 
Membrii: Prof. Diaconu Simona, Prof. Pop Claudiu, Prof. Bleahu Simina, Prof. Oprea  Andreea, Prof. Mustață Gelu 
Asistenți: Mustață Gelu, Bleahu Simina, Negulescu Mihai, Dunduc Angela, Nicula Simona, Oprea Andreea, Bodnariuc 

Teodor, Suciu Ramona, Butnariu Călin, Pop Claudiu, Tomuleț Marius, Oprea Andreaa, Suciu Elena, Bartaluș 
Tiberiu, Klusch Loredana, Farkas Attila, Ghiță Daniela, Zaharie Stroian, Wolf Arcadie. 

Evaluatori: Bleahu Simina, Oneț Mădălina, Stan Mihaela, Oprea Andreea, Vârtopeanu Aureliana, Mustață Gelu, 
Zaharie Stroian. 

  
ART. 3. Aprobarea componenței comisiei pentru organizarea înscrierii în clasa pregătitoare: 
 Președinte: Director, Prof. Coman Ligia Eugenia 
Membrii: Director Adjunct Prof.  Bodnariuc Teodor, Înv. Fröhlich Karola, Înv. Schuster Wlatraut  
Secretar: Iuga Mariana  
Informatician: Ambrus Atila 
 
ART. 4. Criterii specifice de departajare pentru înscrierea în învățământul primar an școlar 2021-2022- SECȚIA 

GERMANĂ: 
• Frecventarea unei grădinițe cu limba de predare GERMANĂ 
• Unul sau ambii părinți sunt angajați ai Lic. Teo. « Joseph Haltrich » 
 
 

Președinte Consiliu de Administrație,  
Director Prof. Coman Ligia Eugenia 
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HOTĂRÂRE NR. 22 / 19.03.2021 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara,  

În conformitate cu:  
• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 
• Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul MECS Nr. 

5079 din 31 august 2016  
• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din învățământul preuniversitar. 
• Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  
• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  
• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  
• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  
• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  
• Procesul verbal – convorbiri, mesaje Text, aplicația WhatsApp din data de 19.03.2021. 

• Ordinului comun M.E.N.-M.S. Nr. 3.235/93 din 04.02.2021., modificat și completat prin  Ordinul comun M.E.N.-M.S. 
Nr. 3.459/93-280 din 06.03.2021, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 
virusul SARS-CoV-2.  

• Situația incidenței, publicat de D.S.P. privind aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile 
de învățământ. Sursa: https://www.aspms.ro/documente/incidenta_scoli.pdf 

• OME 3449 2021, Metodologia pentru organizarea simulării Examenelor Naționale 
• Metodologia pentru organizarea înscrierii în învățământul primar 
 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

ART. 1.  Aprobarea programului de funcționare a Sălii de sport, în conformitate cu prevederile Ordinului comun 
M.E.N.-M.S. Nr. 3.235/93 din 04.02.2021., modificat și completat prin  Ordinul comun M.E.N.-M.S. Nr. 
3.459/93-280 din 06.03.2021 

Orarul sălii de sport, exclusiv pentru pregătirea elevilor pentru examenul de admitere:  

 Marți, intervalul 13 – 17. Prof. Vlad Livia, 
 Joi 13-17, Prof. Vlad Livia 
 Vineri 17-18,  Prof. Cârlig Ioan 

 
 

Președinte Consiliu de Administrație,  
Director Prof. Coman Ligia Eugenia 
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HOTĂRÂRE NR. 23 / 16.04.2021 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara,  

În conformitate cu:  
• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 
• Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul MECS Nr. 

5079 din 31 august 2016  
• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din învățământul preuniversitar. 
• Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  
• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  
• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  
• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  
• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  
• Procesul verbal – convorbiri, mesaje Text, aplicația WhatsApp din data de 16.04.2021.  
• Ordinului comun M.E.N.-M.S. Nr. 3.235/93 din 04.02.2021., modificat și completat prin  Ordinul comun M.E.N.-M.S. 

Nr. 3.459/93-280 din 06.03.2021, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 
virusul SARS-CoV-2.  

• Situația incidenței, publicat de D.S.P. privind aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile 
de învățământ. Sursa: https://www.aspms.ro/documente/incidenta_scoli.pdf 

• OME 3449 2021, Metodologia pentru organizarea simulării Examenelor Naționale - edums.ro 
• Statistica rezultatelor la simularea Examenului Național de Bacalaureat  - Anexă 
• Raportul și Planul de acțiuni cuprinzând măsurile remediale în urma rezultatelor la simularea Examenului Național 

de Bacalaureat Nr. 240/15.04.2021 - Anexă 
• Adresa I.S.J. Nr. 2163/31.03.2021 privind orele remediale în cadrul programului ”Școală după școală”  - edums.ro 
• Acordul de Grant privind proiectul R.O.S.E. implementat la nivelul instituției de învățământ, 

https://liceulhaltrich.ro/rose.php 
• Adresa din partea Consiliului Local Sighișoara și Primăria Sighișoara privind numirea membrilor C.L. și  reprezentantul 

Primarului în Consiliile de Administrație în unitățile de învățământ.    
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

ART. 1.  Aprobarea planului de acțiuni cu măsurile remediale elaborate în urma rezultatelor descrise în Raportul 
asupra rezultatelor obținute la Simularea Examenului Național de Bacalaureat. 

 
 

Președinte Consiliu de Administrație,  
Director Prof. Coman Ligia Eugenia 
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HOTĂRÂRE NR. 24 / 29.04.2021 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara,  

În conformitate cu:  

• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 
• Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul MECS Nr. 

5079 din 31 august 2016  
• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din învățământul preuniversitar. 
• Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  
• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  
• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  
• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  
• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  
• Procesul verbal – convorbiri, mesaje Text, aplicația WhatsApp din data de 29.04.2021.  
• Ordinului comun M.E.N.-M.S. Nr. 3.235/93 din 04.02.2021., modificat și completat prin  Ordinul comun M.E.N.-M.S. 

Nr. 3.459/93-280 din 06.03.2021, și prin Hotărârea Comitetului Național Pentru Situații de Urgență nr. 25 din 
28.04.2021, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în 
condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.  

• Situația incidenței, publicat de D.S.P. privind aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile 
de învățământ. Sursa: https://www.aspms.ro/documente/incidenta_scoli.pdf 

 
 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

ART. 1.  Aprobarea Scenariului 2 - participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor 

preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din 

anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor 

protecție, începând cu data de 5 Mai 2021.(incidența de 1,96 - cazuri la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile 

(DEPABD) -școli) 

 
 

Președinte Consiliu de Administrație,  
Director Prof. Coman Ligia Eugenia 

 

https://www.aspms.ro/documente/incidenta_scoli.pdf


1 
 

 

HOTĂRÂRE NR. 25 / 24.05.2021 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara,  

În conformitate cu:  

• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 
• Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul MECS Nr. 

5079 din 31 august 2016  
• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din învățământul preuniversitar. 
• Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  
• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  
• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  
• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  
• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  
• Procesul verbal – convorbiri, mesaje Text, aplicația WhatsApp din data de 24.05.2021.  

• Ordinului comun M.E.N.-M.S. Nr. 3.235/93 din 04.02.2021., modificat și completat prin  Ordinul comun 
M.E.N.-M.S. Nr. 3.459/93-280 din 06.03.2021, și prin Hotărârea Comitetului Național Pentru Situații de 
Urgență nr. 25 din 28.04.2021, Ordin comun M.E.N.-M.S. Nr. 3.755/560 din 29.04.2021 pentru aprobarea 
măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.  
• Situația incidenței, publicat de I.S.J.. privind aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor 

în unitățile de învățământ.  
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

ART. 1.  Aprobarea Scenariului 1 - participarea zilnică, cu prezență fizică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile 

de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor protecție, începând cu data de 25 Mai 2021. 

(incidența de 0,66 - cazuri la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile (DEPABD) -școli) conform adresei I.S.J. Nr. 

3782/24.05.2021. 

 
 

Președinte Consiliu de Administrație,  
Director Prof. Coman Ligia Eugenia 
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HOTĂRÂRE NR. 26 / 27.05.2021 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara,  

În conformitate cu:  

• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 
• Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul MECS Nr. 

5079 din 31 august 2016  
• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din învățământul preuniversitar. 
• Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  
• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  
• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  
• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  
• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  
• Ordinul 3166/21.01.2021 și cu adresa UMPFE 14/27.01.2021 (Anexe) 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

ART. 1.  Validarea notelor la purtare, pentru elevii din clasele a 12-a, conform Anexei 1. 

ART. 1.  Aprobarea metodologiei de distribuire si recuperare a laptopurilor conform O.M.E.C 3166/2021. Cod 

Procedură Operațională: PO-ROSE—LAPTOP-01. Anexa 2. (Publicat pe site-ul unității de învățământ, 

secțiunea R.O.S.E. https://liceulhaltrich.ro/rose.php) 

 
 

Președinte Consiliu de Administrație,  
Director Prof. Coman Ligia Eugenia 
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HOTĂRÂRE NR. 27 / 04.06.2021 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara,  

În conformitate cu:  

• Legea nr.1 /2011 Legea Educației Naționale cu modificările si completările ulterioare 
• Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul 

MECS Nr. 5079 din 31 august 2016  
• Ordin 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din învățământul preuniversitar. 
• Ordin 3160/1.02.2017. pentru modificarea și completarea metodologiei cadru de organizare și funcționare 

a consiliului de administrație din învățământul preuniversitar.  
• Regulamentul de ordine interioara, valabil.  
• Planul de Dezvoltare Instituțională și Planul Managerial.  
• Codul Muncii actualizat, legea 53 din 2003  
• Codul de etică al liceului Nr. 1021/29.10.2018 

Ținând cont de:  
• Procesul verbal – convorbiri, mesaje Text, aplicația WhatsApp din data de 04.06.2021.  
• Prevederilor art. 77, alin. (1) și alin. (4) și ale art. 95 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare,  
• Potrivit art. 2, alin. (7), art. 3, alin. (7) și Anexei 1 privind Calendarul examenului de bacalaureat național - 

2021 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2021 
aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5453/31.08.2020, completat și modificat prin 
Ordinul ministrului educației nr. 3852 din 27.05.2021, 

• Conform art. 11 din Ordinul ministrului educației nr. 3842 din 26.05.2021 privind aprobarea Metodologiei 
pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a 
competențelor lingvistice și digitale – examenul național de bacalaureat 2021, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

ART. 1. Aprobarea componenței comisiei pentru Comisia de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a 

competențelor lingvistice și digitale din Liceul Teoretic ”JOSEPH HALTRICH” Sighișoara: 

• Președinte: Prof. Coman Ligia-Eugenia – director .; 
• Secretar: Ambrus Atila - informatician.; 
• Membri: 
1. Profesori evaluatori:  
 - Șomlea Rozalia – limba și literatura română 
 - Nistor Alina – limba si literatura română  
 - Ghimpu Meda Maria – limba și literatura germană maternă 
 - Diaconu Simona – limba și literatura germană maternă 
 - Biro Dalma Eniko – limba germană modernă  
 - Vârtopeanu Aureliana – limba germană modernă 
 - Peleșca Alina – limba engleză 
 - Laurențiu Daniela Ioana – limba engleză 
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 - Stratan Geanina Cornelia – informatică 
 - Zikeli Andreea – informatică 
 - Ambrus Atila - informatică 
2.Secretarul unității de învățământ: Henning Corina 
 

Președinte Consiliu de Administrație,  
Director Prof. Coman Ligia Eugenia 
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