
 

HOTĂRÂREA 1 din 3.09.2021 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2021-2022, în temeiul: 

➢ Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările și modificările 

ulterioare, Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4.619 / 22.09.2014;  

➢ Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

➢  Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de Administrare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1321 / 18.08.2021 privind confirmarea, 

respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Primarului 

Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;  

➢ Prevederilor H.C.L. nr. 287 / 26.08.2021 privind confirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de 

administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat acreditate / autorizate din Municipiul Sibiu; 

➢ Hotărârii Consiliului Profesoral din 01.09.2021 cu privire la alegerea reprezentanților cadrelor 

didactice în Consiliul de administrație de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu pentru 

anul școlar 2021-2022. 

 

În ședința online din data de 3.09.2021, CA, întrunit în număr majoritar, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

- Aprobarea cererii de continuitate la detașare pentru 9 ore a doamnei profesor Lazăr Iulia. 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

Prof. Mihai Ordean 

 

Secretar al Consiliului de administrație, 

Prof.înv.primar Jugar Gabriela Mirela 

 

 



 

HOTĂRÂREA 2 din 9.09.2021 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2021-2022, în temeiul: 

➢ Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările și modificările 

ulterioare, Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4.619 / 22.09.2014;  

➢ Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

➢  Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de Administrare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1321 / 18.08.2021 privind confirmarea, 

respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Primarului 

Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;  

➢ Prevederilor H.C.L. nr. 287 / 26.08.2021 privind confirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de 

administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat acreditate / autorizate din Municipiul Sibiu; 

➢ Hotărârii Consiliului Profesoral din 01.09.2021 cu privire la alegerea reprezentanților cadrelor 

didactice în Consiliul de administrație de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu pentru 

anul școlar 2021-2022. 

 

În ședința online din data de 9.09.2021, CA, întrunit în număr majoritar, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

2/1 – Discutarea  și aprobarea calificativelor fișelor de evaluare ale personalului didactic și 

didactic auxiliar; 

2/2- Analiza cererilor de transfer. 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

Prof. Mihai Ordean 

 

Secretar al Consiliului de administrație, 

Prof.înv.primar Jugar Gabriela Mirela 



 

HOTĂRÂREA 3 din 13.09.2021 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2021-2022, în temeiul: 

➢ Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările și modificările 

ulterioare, Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4.619 / 22.09.2014;  

➢ Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

➢  Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de Administrare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1321 / 18.08.2021 privind confirmarea, 

respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Primarului 

Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;  

➢ Prevederilor H.C.L. nr. 287 / 26.08.2021 privind confirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de 

administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat acreditate / autorizate din Municipiul Sibiu; 

➢ Hotărârii Consiliului Profesoral din 01.09.2021 cu privire la alegerea reprezentanților cadrelor 

didactice în Consiliul de administrație de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu pentru 

anul școlar 2021-2022. 

 

În ședința online din data de 13.09.2021, CA, întrunit în număr majoritar, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

3/1 – Aprobarea numirii profesorilor diriginți; 

3/2- Aprobarea propunerii Consiliului profesoral pentru funcția de consilier educative-prof. 

Bratu Daniela; 

3/3- Aprobarea propunerii Consiliului profesoral pentru funcția de coordinator Structura 

Betania-prof. Cîmpean Radu; 

3/4- Se aprobă propunerea următorilor membri C.A.: prof. Botiș Mircea , prof. Muntean-

Cioplea Daniela; secretar C.A.- prof. Jugar Gabriela Mirela, secretar  Conciliu profesoral- 

Prof. Trinbițaș Oana; 

3/5- Aprobarea componenței comisiilor permanente, precum și a comisiilor  temporare: 

Comisia Burse-Rechizite;Comisia  pentru orar, Comisia de cercetare disciplinară; Comisia 



de concurs la nivelul unității noastre în vederea ocupării pe perioadă determinate a orelor 

disponibile la disciplina Fizică; 

3/6 Se aprobă solicitarea la Programul national pilot „Catalog electronic”. 

3/7- Se aprobă cererea elevei Ivănuș Florentina, elevă la Postliceală, privind reducerea cu 

50% a taxei de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022; 

3/8- Aprobarea propunerilor de achiziții. 

 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

Prof. Mihai Ordean 

 

Secretar al Consiliului de administrație, 

Prof.înv.primar Jugar Gabriela Mirela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOTĂRÂREA 4 din 4.10.2021 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2021-2022, în temeiul: 

➢ Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările și modificările 

ulterioare, Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4.619 / 22.09.2014;  

➢ Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

➢  Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de Administrare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1321 / 18.08.2021 privind confirmarea, 

respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Primarului 

Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;  

➢ Prevederilor H.C.L. nr. 287 / 26.08.2021 privind confirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de 

administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat acreditate / autorizate din Municipiul Sibiu; 

➢ Hotărârii Consiliului Profesoral din 01.09.2021 cu privire la alegerea reprezentanților cadrelor 

didactice în Consiliul de administrație de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu pentru 

anul școlar 2021-2022. 

 

În ședința online din data de 4.10.2021, CA, întrunit în număr majoritar, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

4/1- Soluționarea cererilor de retragere de la ora de Religie pentru anul școlar 2021-2022; 

4/2- Aprobarea suspendării cursurilor pentru clasa a XII-a Betania pentru perioada 4-8.10.2021; 

4/3-Aprobarea decontării navetei pentru personalul didactic, didactic auxiliar pentru lunile 

august și septembrie 2021. 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

Prof. Mihai Ordean 

 

Secretar al Consiliului de administrație, 

Prof.înv.primar Jugar Gabriela Mirela 

 



 

HOTĂRÂREA 5 din 6.10.2021 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2021-2022, în temeiul: 

➢ Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările și modificările 

ulterioare, Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4.619 / 22.09.2014;  

➢ Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

➢  Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de Administrare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1321 / 18.08.2021 privind confirmarea, 

respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Primarului 

Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;  

➢ Prevederilor H.C.L. nr. 287 / 26.08.2021 privind confirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de 

administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat acreditate / autorizate din Municipiul Sibiu; 

➢ Hotărârii Consiliului Profesoral din 01.09.2021 cu privire la alegerea reprezentanților cadrelor 

didactice în Consiliul de administrație de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu pentru 

anul școlar 2021-2022. 

 

 

În ședința online din data de 6.10.2021, CA, întrunit în număr majoritar, 

În baza: 

-Prevederilor Ordinului Comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății 

5538/1082/1.10.2021, OME nr. 5558/05.11.2021 și OMS nr. 2389/05.11.2021 pentru aprobarea 

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

siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2,  

- a tuturor  documentelor emise de către ME privind desfășurarea activității instructiv-educative 

în condițiile instrucției asistate de calculator și Internet, pe perioada stării de alertă.  

- a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19;  

- a Ordinul nr. 3235/93/2021 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; 

 



HOTĂRĂȘTE: 

- Trecerea în sistem online a claselor: 

▪ a  IV-a B- 6-8.10.2021; 

▪ a XI-a A-6-8.10.2021; 

▪ a VIII-a A- pentru 14 zile începând cu 7.10.2021. 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

Prof. Mihai Ordean 

 

Secretar al Consiliului de administrație, 

Prof.înv.primar Jugar Gabriela Mirela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOTĂRÂREA 6 din 18.10.2021 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2021-2022, în temeiul: 

➢ Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările și modificările 

ulterioare, Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4.619 / 22.09.2014;  

➢ Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

➢  Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de Administrare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1321 / 18.08.2021 privind confirmarea, 

respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Primarului 

Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;  

➢ Prevederilor H.C.L. nr. 287 / 26.08.2021 privind confirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de 

administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat acreditate / autorizate din Municipiul Sibiu; 

➢ Hotărârii Consiliului Profesoral din 01.09.2021 cu privire la alegerea reprezentanților cadrelor 

didactice în Consiliul de administrație de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu pentru 

anul școlar 2021-2022. 

 

În ședința online din data de 18.10.2021, CA, întrunit în număr majoritar, 

 

În baza: 

-Prevederilor Ordinului Comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății 

5538/1082/1.10.2021, OME nr. 5558/05.11.2021 și OMS nr. 2389/05.11.2021 pentru aprobarea 

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

siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2,  

- a tuturor  documentelor emise de către ME privind desfășurarea activității instructiv-educative 

în condițiile instrucției asistate de calculator și Internet, pe perioada stării de alertă.  

- a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19;  

- a Ordinul nr. 3235/93/2021 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; 

 



 

HOTĂRĂȘTE: 

 

-Trecerea în sistem online: 

6/1- Clasele CP- a XII-a – pentru perioada 21.10- 3.11.2021;  

- Școala Postliceală rămâne cu prezență fizică; 

6/2- Clasele a II-a B și a IV-a B- 18-28.10.2021. 

 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

Prof. Mihai Ordean 

 

Secretar al Consiliului de administrație, 

Prof.înv.primar Jugar Gabriela Mirela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOTĂRÂREA 7 din 27.10.2021 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2021-2022, în temeiul: 

➢ Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările și modificările 

ulterioare, Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4.619 / 22.09.2014;  

➢ Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

➢  Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de Administrare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1321 / 18.08.2021 privind confirmarea, 

respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Primarului 

Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;  

➢ Prevederilor H.C.L. nr. 287 / 26.08.2021 privind confirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de 

administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat acreditate / autorizate din Municipiul Sibiu; 

➢ Hotărârii Consiliului Profesoral din 01.09.2021 cu privire la alegerea reprezentanților cadrelor 

didactice în Consiliul de administrație de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu pentru 

anul școlar 2021-2022. 

 

În ședința online din data de 27.10.2021, CA, întrunit în număr majoritar, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

- Aprobarea cererilor pentru obținerea gradelor didactice: 2 cereri pentru Definitivat, 3 cereri 

pentru obținerea Gradului didactic 2, 1 cerere pentru obținerea Gradului didactic 1. 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

Prof. Mihai Ordean 

 

Secretar al Consiliului de administrație, 

Prof.înv.primar Jugar Gabriela Mirela 

 



 

 

HOTĂRÂREA 8 din 2.12.2021 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2021-2022, în temeiul: 

➢ Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările și modificările 

ulterioare, Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4.619 / 22.09.2014;  

➢ Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

➢  Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de Administrare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1321 / 18.08.2021 privind confirmarea, 

respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Primarului 

Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;  

➢ Prevederilor H.C.L. nr. 287 / 26.08.2021 privind confirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de 

administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat acreditate / autorizate din Municipiul Sibiu; 

➢ Hotărârii Consiliului Profesoral din 01.09.2021 cu privire la alegerea reprezentanților cadrelor 

didactice în Consiliul de administrație de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu pentru 

anul școlar 2021-2022. 

 

În ședința online din data de 2.12.2021, CA, întrunit în număr majoritar, 

 

În baza: 

-Prevederilor Ordinului Comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății 

5538/1082/1.10.2021, OME nr. 5558/05.11.2021 și OMS nr. 2389/05.11.2021 pentru aprobarea 

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

siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2,  

- a tuturor  documentelor emise de către ME privind desfășurarea activității instructiv-educative 

în condițiile instrucției asistate de calculator și Internet, pe perioada stării de alertă.  

- a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19;  



- a Ordinul nr. 3235/93/2021 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; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

-Aprobarea modului de efectuare a testării elevilor cu teste rapide de saliva. Aceștia se vor testa 

acasă, în zilele de luni și joi ale săptămânii. 

 

 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

Prof. Mihai Ordean 

 

Secretar al Consiliului de administrație, 

Prof.înv.primar Jugar Gabriela Mirela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOTĂRÂREA 9 din 6.12.2021 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2021-2022, în temeiul: 

➢ Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările și modificările 

ulterioare, Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4.619 / 22.09.2014;  

➢ Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

➢  Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de Administrare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1321 / 18.08.2021 privind confirmarea, 

respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Primarului 

Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;  

➢ Prevederilor H.C.L. nr. 287 / 26.08.2021 privind confirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de 

administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat acreditate / autorizate din Municipiul Sibiu; 

➢ Hotărârii Consiliului Profesoral din 01.09.2021 cu privire la alegerea reprezentanților cadrelor 

didactice în Consiliul de administrație de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu pentru 

anul școlar 2021-2022. 

 

În ședința online din data de 6.12.2021, CA, întrunit în număr majoritar, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

- Aprobarea programului de recuperare a zilei de 29.11.2021. 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

Prof. Mihai Ordean 

 

Secretar al Consiliului de administrație, 

Prof.înv.primar Jugar Gabriela Mirela 

 

 



 

 

 

HOTĂRÂREA 10 din 8.12.2021 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2021-2022, în temeiul: 

➢ Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările și modificările 

ulterioare, Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4.619 / 22.09.2014;  

➢ Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

➢  Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de Administrare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1321 / 18.08.2021 privind confirmarea, 

respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Primarului 

Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;  

➢ Prevederilor H.C.L. nr. 287 / 26.08.2021 privind confirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de 

administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat acreditate / autorizate din Municipiul Sibiu; 

➢ Hotărârii Consiliului Profesoral din 01.09.2021 cu privire la alegerea reprezentanților cadrelor 

didactice în Consiliul de administrație de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu pentru 

anul școlar 2021-2022. 

 

În ședința online din data de 8.12.2021, CA, întrunit în număr majoritar, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

10/1- Aprobarea cererii de transfer a elevului F.R. de la clasa 1la clasa pregătitoare; 

10/2-Aprobarea cererii de transfer a unui elev venit din Canada. 

Președintele Consiliului de administrație, 

Prof. Mihai Ordean 

 

Secretar al Consiliului de administrație, 

Prof.înv.primar Jugar Gabriela Mirela 



 

 

HOTĂRÂREA 11 din 10.12.2021 

 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2021-2022, în temeiul: 

➢ Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările și modificările 

ulterioare, Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4.619 / 22.09.2014;  

➢ Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

➢  Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de Administrare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1321 / 18.08.2021 privind confirmarea, 

respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Primarului 

Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;  

➢ Prevederilor H.C.L. nr. 287 / 26.08.2021 privind confirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de 

administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat acreditate / autorizate din Municipiul Sibiu; 

➢ Hotărârii Consiliului Profesoral din 01.09.2021 cu privire la alegerea reprezentanților cadrelor 

didactice în Consiliul de administrație de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu pentru 

anul școlar 2021-2022. 

 

În ședința online din data de 10.12.2021, CA, întrunit în număr majoritar, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

11/1- Aprobarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023 conf. Ord.5511 din 

28.10.2021, a Metodologiei privind cifra de școlarizare pentru învățământul preuniversitar; 

11/2- Se aprobă:    

• clasă pregătitoare și o clasă I pentru Structura Betania; 

• clasa a V-a – cu intensiv engleză; 

• 1 clasă liceu-vocațional Baptist- Strucutra Betania; 

• 4 clase la liceu: 1 clasă Științe-intensiv engleză, 2 clase Filologie-intensiv 

engleză, 1 – Mate-Info; 



• 2 clase pregătitoare la sediul școlii. 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

Prof. Mihai Ordean 

 

Secretar al Consiliului de administrație, 

Prof.înv.primar Jugar Gabriela Mirela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOTĂRÂREA 12 din 12.01.2022 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2021-2022, în temeiul: 

➢ Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările și modificările 

ulterioare, Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4.619 / 22.09.2014;  

➢ Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

➢  Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de Administrare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1321 / 18.08.2021 privind confirmarea, 

respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Primarului 

Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;  

➢ Prevederilor H.C.L. nr. 287 / 26.08.2021 privind confirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de 

administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat acreditate / autorizate din Municipiul Sibiu; 

➢ Hotărârii Consiliului Profesoral din 01.09.2021 cu privire la alegerea reprezentanților cadrelor 

didactice în Consiliul de administrație de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu pentru 

anul școlar 2021-2022. 

 

În ședința online din data de 12.01.2022, CA, întrunit în număr majoritar, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

- Aprobarea cererii de transfer a unui elev de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” Alba 

Iulia în clasa a IX-a A-Științe; 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

Prof. Mihai Ordean 

 

Secretar al Consiliului de administrație, 

Prof.înv.primar Jugar Gabriela Mirela 

 



 

 

HOTĂRÂREA 13 din 14.01.2022 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2021-2022, în temeiul: 

➢ Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările și modificările 

ulterioare, Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4.619 / 22.09.2014;  

➢ Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

➢  Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de Administrare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1321 / 18.08.2021 privind confirmarea, 

respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Primarului 

Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;  

➢ Prevederilor H.C.L. nr. 287 / 26.08.2021 privind confirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de 

administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat acreditate / autorizate din Municipiul Sibiu; 

➢ Hotărârii Consiliului Profesoral din 01.09.2021 cu privire la alegerea reprezentanților cadrelor 

didactice în Consiliul de administrație de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu pentru 

anul școlar 2021-2022. 

 

În ședința online din data de 14.01.2022, CA, întrunit în număr majoritar, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

- Aprobarea unor cereri de transfer. 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

Prof. Mihai Ordean 

 

Secretar al Consiliului de administrație, 

Prof.înv.primar Jugar Gabriela Mirela 

 

 



 

 

 

HOTĂRÂREA 14 din 18.01.2022 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2021-2022, în temeiul: 

➢ Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările și modificările 

ulterioare, Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4.619 / 22.09.2014;  

➢ Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

➢  Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de Administrare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1321 / 18.08.2021 privind confirmarea, 

respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Primarului 

Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;  

➢ Prevederilor H.C.L. nr. 287 / 26.08.2021 privind confirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de 

administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat acreditate / autorizate din Municipiul Sibiu; 

➢ Hotărârii Consiliului Profesoral din 01.09.2021 cu privire la alegerea reprezentanților cadrelor 

didactice în Consiliul de administrație de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu pentru 

anul școlar 2021-2022. 

 

În ședința online din data de 18.01.2022, CA, întrunit în număr majoritar, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

- Aprobarea unor cereri de transfer. 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

Prof. Mihai Ordean 

 

Secretar al Consiliului de administrație, 

Prof.înv.primar Jugar Gabriela Mirela 

 



 

 

HOTĂRÂREA 15 din 21.01.2022 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2021-2022, în temeiul: 

➢ Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările și modificările 

ulterioare, Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4.619 / 22.09.2014;  

➢ Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

➢  Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de Administrare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1321 / 18.08.2021 privind confirmarea, 

respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Primarului 

Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;  

➢ Prevederilor H.C.L. nr. 287 / 26.08.2021 privind confirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de 

administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat acreditate / autorizate din Municipiul Sibiu; 

➢ Hotărârii Consiliului Profesoral din 01.09.2021 cu privire la alegerea reprezentanților cadrelor 

didactice în Consiliul de administrație de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu pentru 

anul școlar 2021-2022. 

 

În ședința online din data de 21.01.2022, CA, întrunit în număr majoritar, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

- Refuzul cererii de întregire normă a F.A. 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

Prof. Mihai Ordean 

 

Secretar al Consiliului de administrație, 

Prof.înv.primar Jugar Gabriela Mirela 

 

 



 

 

 

HOTĂRÂREA 16 din 25.01.2022 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2021-2022, în temeiul: 

➢ Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările și modificările 

ulterioare, Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4.619 / 22.09.2014;  

➢ Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

➢  Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de Administrare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1321 / 18.08.2021 privind confirmarea, 

respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Primarului 

Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;  

➢ Prevederilor H.C.L. nr. 287 / 26.08.2021 privind confirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de 

administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat acreditate / autorizate din Municipiul Sibiu; 

➢ Hotărârii Consiliului Profesoral din 01.09.2021 cu privire la alegerea reprezentanților cadrelor 

didactice în Consiliul de administrație de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu pentru 

anul școlar 2021-2022. 

 

În ședința online din data de 25.01.2022, CA, întrunit în număr majoritar, 

 

În baza: 

-Prevederilor Ordinului Comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății 

5538/1082/1.10.2021, OME nr. 5558/05.11.2021 și OMS nr. 2389/05.11.2021 pentru aprobarea 

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

siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2,  

- a tuturor  documentelor emise de către ME privind desfășurarea activității instructiv-educative 

în condițiile instrucției asistate de calculator și Internet, pe perioada stării de alertă.  

- a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19;  



- a Ordinul nr. 3235/93/2021 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; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

-Trecerea clasei a III-a A în sistem online- cadru didactic pozitiv- 25-30.01.2022. 

 

 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

Prof. Mihai Ordean 

 

Secretar al Consiliului de administrație, 

Prof.înv.primar Jugar Gabriela Mirela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HOTĂRÂREA 17 din 26.01.2022 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2021-2022, în temeiul: 

➢ Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările și modificările 

ulterioare, Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4.619 / 22.09.2014;  

➢ Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

➢  Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de Administrare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1321 / 18.08.2021 privind confirmarea, 

respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Primarului 

Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;  

➢ Prevederilor H.C.L. nr. 287 / 26.08.2021 privind confirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de 

administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat acreditate / autorizate din Municipiul Sibiu; 

➢ Hotărârii Consiliului Profesoral din 01.09.2021 cu privire la alegerea reprezentanților cadrelor 

didactice în Consiliul de administrație de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu pentru 

anul școlar 2021-2022. 

 

În ședința online din data de 26.01.2022, CA, întrunit în număr majoritar, 

 

În baza: 

-Prevederilor Ordinului Comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății 

5538/1082/1.10.2021, OME nr. 5558/05.11.2021 și OMS nr. 2389/05.11.2021 pentru aprobarea 

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

siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2,  

- a tuturor  documentelor emise de către ME privind desfășurarea activității instructiv-educative 

în condițiile instrucției asistate de calculator și Internet, pe perioada stării de alertă.  

- a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19;  



- a Ordinul nr. 3235/93/2021 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; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

- Trecerea clasei a II-a C în sistem online- cadru didactic pozitiv- 27.01-5.02.2022. 

 

 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

Prof. Mihai Ordean 

 

Secretar al Consiliului de administrație, 

Prof.înv.primar Jugar Gabriela Mirela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOTĂRÂREA 18 din 28.01.2022 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2021-2022, în temeiul: 

➢ Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările și modificările 

ulterioare, Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4.619 / 22.09.2014;  

➢ Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

➢  Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de Administrare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1321 / 18.08.2021 privind confirmarea, 

respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Primarului 

Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;  

➢ Prevederilor H.C.L. nr. 287 / 26.08.2021 privind confirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de 

administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat acreditate / autorizate din Municipiul Sibiu; 

➢ Hotărârii Consiliului Profesoral din 01.09.2021 cu privire la alegerea reprezentanților cadrelor 

didactice în Consiliul de administrație de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu pentru 

anul școlar 2021-2022. 

 

În ședința online din data de 28.01.2022, CA, întrunit în număr majoritar, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

18/1- Aprobarea opționalelor propuse pentru anul școlar 2022-2023; 

18/2- Aprobarea Proiectului de încadrare; 

18/3- Aprobarea Regulii pentru Școala în sistem online-participare sincron minimum 50%; 

18/4- Constituirea Comisiei de cercetare disciplinară; 

Președintele Consiliului de administrație, 

Prof. Mihai Ordean 

 

Secretar al Consiliului de administrație, 

Prof.înv.primar Jugar Gabriela Mirela 

 



 

 

HOTĂRÂREA 19 din 31.01.2022 

 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2021-2022, în temeiul: 

➢ Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările și modificările 

ulterioare, Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4.619 / 22.09.2014;  

➢ Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

➢  Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de Administrare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1321 / 18.08.2021 privind confirmarea, 

respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Primarului 

Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;  

➢ Prevederilor H.C.L. nr. 287 / 26.08.2021 privind confirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de 

administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat acreditate / autorizate din Municipiul Sibiu; 

➢ Hotărârii Consiliului Profesoral din 01.09.2021 cu privire la alegerea reprezentanților cadrelor 

didactice în Consiliul de administrație de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu pentru 

anul școlar 2021-2022. 

 

 

În ședința online din data de 31.01.2022, CA, întrunit în număr majoritar, 

 

În baza: 

-Prevederilor Ordinului Comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății 

5538/1082/1.10.2021, OME nr. 5558/05.11.2021 și OMS nr. 2389/05.11.2021 pentru aprobarea 

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

siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2,  

- a tuturor  documentelor emise de către ME privind desfășurarea activității instructiv-educative 

în condițiile instrucției asistate de calculator și Internet, pe perioada stării de alertă.  

- a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19;  



- a Ordinul nr. 3235/93/2021 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; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

- Trecerea în sistem online: 

• clasa a XII-a B- 1-10.02.2022; 

• clasa a X-a Betania-28.01-6.02.2022; 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

Prof. Mihai Ordean 

 

Secretar al Consiliului de administrație, 

Prof.înv.primar Jugar Gabriela Mirela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOTĂRÂREA 20 din 2.02.2022 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2021-2022, în temeiul: 

➢ Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările și modificările 

ulterioare, Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4.619 / 22.09.2014;  

➢ Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

➢  Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de Administrare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1321 / 18.08.2021 privind confirmarea, 

respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Primarului 

Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;  

➢ Prevederilor H.C.L. nr. 287 / 26.08.2021 privind confirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de 

administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat acreditate / autorizate din Municipiul Sibiu; 

➢ Hotărârii Consiliului Profesoral din 01.09.2021 cu privire la alegerea reprezentanților cadrelor 

didactice în Consiliul de administrație de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu pentru 

anul școlar 2021-2022. 

 

În ședința online din data de 2.02.2022, CA, întrunit în număr majoritar, 

 

În baza: 

-Prevederilor Ordinului Comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății 

5538/1082/1.10.2021, OME nr. 5558/05.11.2021 și OMS nr. 2389/05.11.2021 pentru aprobarea 

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

siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2,  

- a tuturor  documentelor emise de către ME privind desfășurarea activității instructiv-educative 

în condițiile instrucției asistate de calculator și Internet, pe perioada stării de alertă.  

- a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19;  



- a Ordinul nr. 3235/93/2021 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; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

- Trecerea în sistem online: 

• clasa a V-a B- 2-6.02.2022; 

• clasa I B- 3-6.02.2022. 

 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

Prof. Mihai Ordean 

 

Secretar al Consiliului de administrație, 

Prof.înv.primar Jugar Gabriela Mirela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOTĂRÂREA 21 din 7.02.2022 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2021-2022, în temeiul: 

➢ Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările și modificările 

ulterioare, Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4.619 / 22.09.2014;  

➢ Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

➢  Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de Administrare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1321 / 18.08.2021 privind confirmarea, 

respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Primarului 

Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;  

➢ Prevederilor H.C.L. nr. 287 / 26.08.2021 privind confirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de 

administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat acreditate / autorizate din Municipiul Sibiu; 

➢ Hotărârii Consiliului Profesoral din 01.09.2021 cu privire la alegerea reprezentanților cadrelor 

didactice în Consiliul de administrație de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu pentru 

anul școlar 2021-2022. 

 

În ședința online din data de 7.02.2022, CA, întrunit în număr majoritar, 

 

În baza: 

-Prevederilor Ordinului Comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății 

5538/1082/1.10.2021, OME nr. 5558/05.11.2021 și OMS nr. 2389/05.11.2021 pentru aprobarea 

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

siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2,  

- a tuturor  documentelor emise de către ME privind desfășurarea activității instructiv-educative 

în condițiile instrucției asistate de calculator și Internet, pe perioada stării de alertă.  

- a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19;  



- a Ordinul nr. 3235/93/2021 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; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

21/1- Aprobarea modului de recuperare a celor 2 ore din data de 19.01.2022- Protestul 

membrilor de sindicat- în data de 9.02 și 16.02.2022; 

21/2 Trecerea în sistem online: 

• Clasa a IX-a B- 3 cazuri. 

 

 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

Prof. Mihai Ordean 

 

Secretar al Consiliului de administrație, 

Prof.înv.primar Jugar Gabriela Mirela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HOTĂRÂREA 22 din 11.02.2022 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2021-2022, în temeiul: 

➢ Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările și modificările 

ulterioare, Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4.619 / 22.09.2014;  

➢ Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

➢  Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de Administrare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1321 / 18.08.2021 privind confirmarea, 

respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Primarului 

Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;  

➢ Prevederilor H.C.L. nr. 287 / 26.08.2021 privind confirmarea pentru anul școlar 2021-2022 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de 

administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat acreditate / autorizate din Municipiul Sibiu; 

➢ Hotărârii Consiliului Profesoral din 01.09.2021 cu privire la alegerea reprezentanților cadrelor 

didactice în Consiliul de administrație de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu pentru 

anul școlar 2021-2022. 

 

În ședința online din data de 11.02.2022, CA, întrunit în număr majoritar, 

 

În baza: 

-Prevederilor Ordinului Comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății 

5538/1082/1.10.2021, OME nr. 5558/05.11.2021 și OMS nr. 2389/05.11.2021 pentru aprobarea 

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

siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2,  

- a tuturor  documentelor emise de către ME privind desfășurarea activității instructiv-educative 

în condițiile instrucției asistate de calculator și Internet, pe perioada stării de alertă.  

- a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19;  



- a Ordinul nr. 3235/93/2021 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; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

- Trecerea în sistem online: 

• clasa I A- 14-16.02.2022- cadru didactic pozitiv. 

 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

Prof. Mihai Ordean 

 

Secretar al Consiliului de administrație, 

Prof.înv.primar Jugar Gabriela Mirela 

 

 

 

 

 


