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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
LICEUL TEHNOLOGIC „SIMION  LEONESCU” 

LUNCAVIȚA, JUD. TULCEA  

 

HOTĂRÂREA NR.  86/7.09.2020 
 

 Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Simion Leonescu” Luncavița, jud. Tulcea, în 

conformitate cu: 
 

 OMENCŞ  nr 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  

 Legea educaţiei naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare 

 Ordinul comun al MEN și al MS 5487/1494/01.09.2020 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 

 Ghidurile privind organizarea și desfășurarea activităților în cadrul unităților de 

învățământ pentru anul școlar 2020-2021, în contextul epidemiei de COVID-19. 

 OMEC nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021 

 Hotărârea Guvernului nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a 

personalului didactic                                                                                                                                                                                                                                                                                            

auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat                                                                                                                                                                                                                                         

 

În temeiul anexelor :    
                                                                                      

 Adresa ISJ Tulcea și Rapoartele DSP Tulcea privind evoluția îmbolnăvirilor 

cu SARS CoV 2  in localitățile județului Tulcea 

 Planul de curățenie și dezinfecție a spațiilor școlare din unitatea de învățământ 

 Procedura privind transportul elevilor cu microbuzele școlare în contextul 

necesității prevenirii îmbolnăvirii cu virusul SARS CoV 2. 

 Procedura privind triajul epidemiologic al copiilor/elevilor/personalului 

unității de învățământ pentru prevenirea transmiterii virusului SARS CoV 2 

 Contractul de prestări servicii, înaintat de  REVA GRUP SRL Măcin, pentru 

monitorizarea sistemelor de supraveghere permanentă a unității de învățământ 

 Procesul verbal încheiat de personalul Curții de Conturi Tulcea cu ocazia 

ultimei vizite efectuate pentru controlului documentelor contabile ale unității 

de învățământ 

 Cerere de transfer formulată de familia elevilor Carp Dorin, Carp Mariana și 

Carp Adrian Constantin 

 Cererea formulată de doamna Arcuș Ana pentru acordul consiliului de 

administrație privitor la participarea acesteia la concursul de selecție a 

corpului de metodiști ai ISJ Tulcea,specializarea -agricultură. 

 Procedura de acces în unitatea de învățământ a persoanelor străine 
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 Proiectul planului de școlarizare în anul școlar 2020-2021 

 Planul de pază al Liceului Tehnologic”Simion Leonescu” 

 Proiectul de încadrare a cadrelor didactice în anul școlar 2020-2021 

 Orarul /programul unității de învățământ în anul școlar 2020-2021 

 Cererea privind aprobarea concediului fără plată formulată de domnul 

profesor Ștefan Ilie 

 Contractul educațional încheiat între Liceul Tehnologic”Simion Leonescu”și 

familiile copiilor/elevilor școlii 

 Graficul de desfășurare a stagiilor de prgătire practică a elevilor de IPT în anul 

școlar 2020-2021 

 Procedura operațională privind măsurile de organizare a activității în cadrul 

unității de învățământ,în condiții de siguranță epidemiologicăpentru 

prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS CoV 2 

 Referatele de achiziții nr. 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art .1 Se aprobă începerea semestrului I al anului școlar 2020-2021,în  cadrul Liceului 

Tehnologic”Simion Leonescu”în scenariul ”verde”,cu toți copiii și elevii prezenți,în fizic, la 

școală,cu excepția clasei a X-a,liceu,învățământ seral,care vor desfășura cursuri online,ca urmare 

a lipsei spațiului școlar pentru acest colectiv de elevi(corpul A al școlii se află în proces de 

reabilitare); clasele a VIII-a A și B și a XII-a își vor desfășura cursurile în programul de 

dimineață,la Grădinița cu Program Normal Rachelu 

Art .2 Se aprobă măsurile de organizare a spațiilor școlare,de amplasare a mobilierului,de 

montare a panourilor separatoare în clasele unde nu se poate asigura distanțarea fizică între 

persoane de 1m,de stabilire a traseelor de acces/evacuare ,a spațiilor de recreere a elevilor din 

clase/școală. 

Art. 3 Se aprobă alocarea sumei de 10 000 lei pentru achiziționarea materialelor necesare 

achiziționării panourilor despărțitoare în sălile de clasă și pentru montarea acestora. 

Art.4 Se aprobă achiziționarea, din bugetul școlii, a măștilor necesare protecției împotriva 

îmbolnăvirii cu SARS CoV 2 ,a întregului personal al unității de învățământ ,pentru perioada 

septembrie,octombrie și noiembrie 2020. 

Art.5 Se aprobă alocarea sumei de 30000 lei pentru achiziționarea materialelor specifice pentru 

prevenirea îmbolnăvirii și transmiterii a SARRS CoV 2. 

Art. 6 Se aprobă planul de curățenie și dezinfecție al spațiilor din incinta unității de învățământ, 

în contextul prevenirii îmbolnăvirii cu SARRS CoV 2. 

Art. 7 Se aprobă procedura privind transportul elevilor cu microbuzele școlare, în contextul 

prevenirii îmbolnăvirii cu SARRS CoV 2. 

Art 8 Se aprobă procedura privind triajul epidemiologic al copiilor/elevilor/personalului unității 

de învățământ, pentru prevenirea transmiterii virusului SARS CoV 2 

Art.9 Se aprobă comisia pentru întocmirea orarului școlii,în următoarea componență: 

responsabil-Luca Liliana,dir adj.,membri:Tămoanu Elena Alina, Gherghișan Violeta. 
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Art.10 Se aprobă numirea doamnei Luca Liliana, dir adj. Ca responsabil coordonator al 

activităților de prevenire a infecțiilor cu virusul SARS CoV 2 

Art 11 Se aprobă alocarea sumelor necesare achiziționării a două multifuncționale și a două 

laptop-uri pentru buna desfășurare a activităților din școală. 

Art 12 Se aprobă încheierea contractului de prestări servicii cu REVA GRUP SRL Măcin pentru 

monitorizarea permanentă a sistemelor de supraveghere ale unității de învățământ 

Art 13 Se aprobă alocarea fondurilor necesare evaluării suprafeței de 10 ha, teren arabil, deținut, 

în proprietate, de Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” 

Art 14 Se aprobă transferul elevilor Carp Dorin,-clasa a IV-a,Carp Mariana-clasa a VI-a și Carp 

Adrian Constantin-clasa a VIII-a de la Școala Gimnazială Cerna la Liceul Tehnologic ”Simion 

Leonescu” 

Art 15 Se aprobă decontarea integrală a navetei cadrelor didactice și elevilor școlii, în anul 2020.  

Art 16 Se aprobă înscrierea doamnei prof Arcuș Ana la concursul de selecție a corpului de 

metodiști al  ISJ Tulcea,specializarea-agricultură. 

Art 17 Se aprobă procedura de acces în unitatea de învățământ a persoanelor străine, in anul 

școlar 2020-2021, în contextul prevenirii îmbolnăvirii ci virusul SARS CoV 2. 

Art 18 Se aprobă coordonatorii formațiunilor de studiu din unitatea de învățământ, în anul școlar 

2020-2021,după cum urmează: 

 Grupa combinată,Rachelu-Anasatasiu Aneta; 

 Grupa mică,Luncavița-Popa Mariana 

 Grupa mijlocie,Luncavișa- Tămoanu Tudorița 

 Grupa mare, Luncavița- Cornea Daniela 

 Clasa pregătitoare A-Gherghișan Violeta 

 Clasa pregătitoare B-Stoica Tanța 

 Clasa I-Moroșanu Maria 

 Clasa a II-a A,Popa Doina 

 Clasa a II-a B,Dascălu Constantin 

 Clasa a III-a,Bărbușteanu Roxana 

 Clasa a IV-a A,Gherghișan Angelică 

 Clasa a IV-a B,Cristea Geluța 

 Clasa a V-a A-Tămoanu Elena Alina 

 Clasa a V-a B,Sbughea Iuliana 

 Clasa a VI-a A,Iorga Liviu Alexandrru 

 Clasa a VI-a B,Arcuș Bristena 

 Clasaa VII-a -Manole Alina Niculina 

 Clasa a VIII- a A,Sarău Mița 

 Clasa a VIII -B,Coca Constantin 

 Clasa a IX -a, Zamfir Asie 

 Clasa a Xa înv.prof.,Anghelachi Cristi Daniel 

 Clsa a X-a ,liceu,seral-Trandafir Gheorghe 

 Clasa a XI-a,Tudorii Adriana 
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 Clasa a XII-a,Racheleanu Mariana Elisabeta 

Art 19 Se aprobă planul de pază al Liceului Tehnologic”Simion Leonescu” 

Art 20 Se aprobă încadrarea/discipline și normarea  cadrelor didactice în anul școlar 2020-2021 

Art 22 Se aprobă orarul /programul unității de învățământ în anul școlar 2020-2021,avându-se în 

vedere decalarea începerii programului/pauzelor claselor de elevi pentru asigurarea distanțării 

fizice a acestora. 

Art 23 Se aprobă desfîșurarea programului ”Școala altfel” aferent anului școlar 2020-2021,în 

perioada 23-29 aprilie 2021. 

Art.24 Se aprobă numirea în funcția de coordonator de proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare,în anu 2020-2021, domnul prof. Anghelachi Cristi Daniel. 

Art.25 Se aprobă numirea în funcția de responsabil al comisiei de curriculum,doamna Luca 

Liliana,dir. adj. 

Art 26 Se aprobă numirea în funcția de coordonator al structurii Grădinița cu Program Normal 

Rachelu,doamna educatoare Anastasiu Aneta. 

Art 27 Se aprobă efectuarea,în perioada ,a  concediului fără plată ,solicitat de domnul prof. 

Stefan Ilie, titular al Liceului Tehnologic”Simion Leonescu”. 

Art 28 Se aprobă achizitionarea materialelor necesare delimitării, din suprafața aparținând 

Liceului Tehnologic”Simion Leonescu”,prin gard,a căii de acces a domnului Cristea Brunu, cu a 

cărui gospodărie se învecinează corpul B al școlii, până la soluționarea,de către Primăria 

Luncavița,a cererii acestuia privind executarea unei rigole de scurgere a apei pluviale provenită 

din strada Mușețelului în strada Școala Veche,dar nu mai târziu de 1 an de la prezenta hotărâre. 

Art 29 Se aprobă contractul educațional ce se va încheia între Liceul Tehnologic”Simion 

Leonescu”și familiile copiilor/elevilor,pentru anul școlar 2020-2021 

Art 30 Se aprobă graficul de desfășurare a stagiilor de prgătire practică a elevilor de IPT în anul 

școlar 2020-2021 

Art 31 Se aprobă procedura operațională privind măsurile de organizare a activității în cadrul 

unității de învățământ,în condiții de siguranță epidemiologicăpentru prevenirea îmbolnăvirii cu 

virusul SARS CoV 2 

Art 32 Se aprobă numirea domnului stoica Marian,secretarul școlii,ca persoană cu atribuții în 

menținerea legăturii permanente cu DSP Tulcea,în demersul de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirii cu SARS CoV 2 

 

 

 
                                   Director ,          

                                       ARCUŞ ANA 
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