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HOTĂRÂREA NR.  43  / 07. 03. 2018 

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

7 martie 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 

Codul Muncii actualizat 2017 (Legea nr. 53 / 2003) 

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale 3.382/24.02.2017 privind structura anului şcolar  

   2017 – 2018                                                                                                                                                 

   PV al şedinţei C.A. din data de 7 martie 2018 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă Raportul de activitate pe semestrul I, an şcolar 2017 – 2018, raport discutat în 

şedinţa Consiliului Profesoral, afişat pe site-ul şcolii şi consultat de membrii Consiliului de 

Administraţie, în format letric. 

 

Art.2 Se aprobă cererea depusă de către d-na profesor Romonţi Alexandrina, titular - catedra de 

Economie, care solicită concediu fără plată pentru anul şcolar 2018 – 2019. La baza aprobării 

acestei cereri stau următoarele:  

- menţiunea că d-na profesor Romonţi Alexandrina a beneficiat de concediu fără plată şi în 

anul şcolar 2017-2018 

- precizarea Art.41 alin. 4 din Codul Muncii: “Cadrele didactice titulare au dreptul la 

concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o dată la 10 ani, cu aprobarea Consiliului de 

Administraţie al unităţii de învăţământ, cu rezervarea postului / catedrei pe perioada 

respectivă; 

- precizarea Art. 31 alin. 5 din Codul Muncii, concediul prevăzut la alin. 4 poate fi acordat 

şi personalului didactic titular cu peste 10 ani vechime în învăţământ care nu şi-a 

valorificat acest drept cumulat în doi ani şcolari, în baza unei declaraţii pe propria 

răspundere, că nu i s-a acordat acest concediu la data angajării până în momentul cererii; 

- îndeplinirea condiţiilor legale. 
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 Art.3 Se aprobă cererile pentru decontare a navetei pentru luna februarie, următoarelor cadre 

didactice: Popa Ianina, Rus Cristina, Suciu Elena. 

 

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 


