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 HOTĂRÂREA NR.  32  / 08.09.2017 

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

08 septembrie 2017 

În conformitate cu LEGEA 1/2011 a Educaţiei Naţionale modificată prin OUG nr. 49/2014 

În temeiul Ordinului MEN Nr. 3160 / 2017 din 1 februarie 2017 – pentru 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 MENCS nr. 5079/2016 – privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar   

Anexa la OMENCŞ nr. 5739 / 14.11.2016: Metodologia – cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017 - 2018 

Ordinul 3.382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017 – 2018                                        

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

HOTĂRĂŞTE: 

Avându-se în vedere faptul că la nivelul unităţii de învăţământ sunt vacante: 

- 16 ore Economie – Educaţie antreprenorială (ore rezervate cf. adresei 1575 / 04.09.2017 – 

concediu fără plată, titular prof. Romonţi Alexandrina) 

- 10 ore Educaţie fizică şi Sport – eliberate prin detaşare la cerere de d-na prof. Opriş Eva 

- 18 ore Limba germană– eliberate prin detaşare la cerere de d-na prof. Varga Marta 

Art.1 Se aprobă repartiţia orelor vacante conform articolului 103 alineatul 1 din Metodologia – 

cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul 

şcolar 2017 – 2018, în regim plata cu ora pentru titulari şi suplinitori, după cum urmează: 

- 18 ore Limba germană – cod post 4659 – d-na Arhip Carla Elena (suplinitor necalificat) 

-  16 ore Economie – Educaţie antreprenorială – cod post 4775: Coşara Adina (titular) -

2,74 ore; Maior Angela (titular)   – 3,71 ore; Drăghici Cătălina (titular)   – 2,66 ore; 

Şoneriu Mihai Marcel (titular) – 3,77 ore; Legman Ioan David (suplinitor calificat) – 3,66 

ore. 

- 10 ore Educaţie fizică şi Sport – cod post 4761: Ciuchină Nicolae (titular) – 5,63 ore; 

Peter Bogdan Vasile (suplinitor calificat) – 4,37 ore 

Art.2 Se aprobă: Regulamentul de funcţionare al Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea 

Calităţii pentru anul şcolar 2017 – 2018, Planul operaţional CEAC, Planul de îmbunătăţire a 

calităţii educaţiei pentru anul şcolar 2017 – 2018. 

Art.3 Se aprobă cererile pentru decontarea navetei următoarelor cadre didactice: Popa Ianina, 

Rus Cristina, Legman David, Suciu Elena. 
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Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică: -  Spre afişare 

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

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

şi serviciul secretariat. 

 

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Director, Prof. Tittes – Gherman Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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