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HOTĂRÂREA NR.  42  / 13. 02. 2018 

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara, întrunit în şedinţa din data de 13 

februarie 2018 

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 

OMEN 3027/2018 pentru modificarea şi completarea Anexei-Regulament-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar la OMENCŞ nr. 5079/2016 privind aprobarea 

Regulementului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

Ordinul nr. 5485/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic 

de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, text publicat în M.Of. al 

României, în vigoare de la 24 noiembrie 2017 

Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin 

OMECS nr. 5068/31.08.2016 

OMEN nr. 4795/31.08.2017 privind organizarea , desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul 

profesional de stat si în învățământul profesional dual 

Adresa ISJ Mureș nr. 1224/09.02.2018 

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale 3.382/24.02.2017 privind structura anului şcolar  

   2017 – 2018                                                                                                                                                 

   PV al şedinţei C.A. din data de 13 februarie 2018 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă proiectul revizuit de încadrare a personalului didactic pentru anul şcolar 2018-2019 la 

indicaţia ISJ Mureş, legată de respectarea cu stricteţe a normei didactice de 18 ore / săptămână pentru 

profesori şi de 24 ore / săptămână pentru maiştri instructori. 

 

Art.2 Se aprobă Procedura privind proba suplimentară de admitere în învăţământul profesional de stat 

de 3 ani pentru prima şi a doua etapă de admitere pentru anul şcolar 2018-2019. 
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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 9, - abţineri..... ,- împotrivă...                            Elaborat în 2 (două) exemplare                                                                                                                                                                              

Ex.1/2
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