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HOTĂRÂREA NR 26 / 8. 03. 2017 

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

08. martie 2017 

În conformitate cu Legea nr. 1 din  5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale, text în vigoare 

începând cu data de 17 iulie 2016, text actualizat în baza actelor normative modificatoare, 

publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 14 iulie 2016. 

În temeiul Ordinului MECS nr. 4621/2015 - modificarea şi completarea Metodologiei-cadru 

de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, aprobată prin Ordinul MEN nr. 4619/2014                                                                                         

Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4621/2015 pentru modificarea şi 

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

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 

4619/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 601 din 10 august 2015,                                                                         

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079 / 

31.08.2016 

Ordinul nr. 4577 / 20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017 

PV al şedinţei C.A. din data de 08. 03. 2017 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă următoarele cereri de transfer:  

a) eleva Bodislav Daniela Rodica cls. a IX – a Lic. Teh. Nr.1 Sighişoara, la Şcoala de Gaz 

Mediaş pentru motivul schimbării de domiciliu. 

b) eleva Chimigea Adelina cls. a XI- a A1 Lic. Teh. Nr.1 Sighişoara, la Colegiul Tehnic 

“Matei Corvin” Hunedoara, pentru motivul schimbării de domiciliu. 

Art.2 Se discută şi se aprobă întocmirea de către unitatea de învăţământ, la solicitarea ISJ Mureş 

a unei baze de date cu situaţia acreditării / autorizării calificărilor profesionale. 

Art.3 Se discută şi se aprobă necesitatea solicitării acreditării pentru Şcoala Postliceală, 

calificarea Designer vestimentar (autorizată provizoriu în 2014), respectiv a calificării Tehnician 

proiectant CAD (autorizată provizoriu în 2014). 

Art.4 Se aprobă ca, C. A. să solicite ajutorul ISJ Mureş, în vederea soluţionării valabilităţii 

diplomei d-lui prof. Rădulescu Adrian, având în vedere că din documentele echivalate nu rezultă 

durata studiilor postuniversitare şi nici nr. de credite echivalat. Acest demers se face ca urmare a 

solicitării către C.A. a d-lui prof. Rădulescu Adrian pe tema considerării periodei de studii în 

SUA, ca vechime neîntreruptă în muncă. 

Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică: -  Spre afişare 

Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul Liceului Tehnologic Nr. 1 Sighişoara 

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directorului unităţii de învăţământ, 

şi serviciul secretariat. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Director, 

Prof. Tittes – Gherman Mihaela 

 

 

 

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