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HOTĂRÂREA NR.  47  / 08. 05. 2018 

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

8 mai 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 

OMEN nr.5005/02.12.2014, art.23 alin.4 şin art.24 alin. 3 

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale 3.382/24.02.2017 privind structura anului şcolar  

   2017 – 2018                                                                                                                                                 

   PV al şedinţei C.A. din data de 8 mai 2018 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se avizează şi se transmite spre aprobare la ISJ Mureş, tematica probei scrise şi lista 

temelor pentru proba practică pentru calificarea profesională Designer Vestimentar, în 

conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării 

profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin OMEN nr.5005/02.12.2014, 

art.23 alin.4 şin art.24 alin. 3. Se menţionează că domeniul Textile Pielărie este autorizat 

ARACIP prin Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 1/28.01.2015 şi că Liceul Tehnologic Nr.1 

Sighişoara va solicita Colegiului Tehnic „Maria Baiulescu” Braşov, acceptul în vederea 

organizării examenului de certificare profesională nivel 5. 

Art.2 Se avizează lista temelor propuse din cadrul Listei naţionale a temelor pentru examenul de 

certificare a calificării profesionale - nivel 3 învăţământ profesional pentru: Lucrător hotelier, 

Operator ceramică fină şi Electrician exploatare de joasă tensiune. 

Art.3 Se aprobă eliberarea de duplicate pentru actele de studii completate eronat la al doilea 

prenume, pentru Ciuleiu Andra Maria, absolventă promoţia 2016 

- Diplomă absolvire liceu, seria Ab nr. 0122874 pentru Ciuleiu Andra Maria (completat 

eronat Ciuleiu Andra Valeria) – promoţia 2016 

- Certificat de calificare – nivel 4 – calificarea Tehnician în turism, seria Ac nr. 0062463 

pentru Ciuleiu Andra Maria (completat eronat Ciuleiu Andra Valeria) – promoţia 2016 

Art.4 Se aprobă documentele justificative pentru decontarea navetei cadrelor didactice , depuse 

de: prof. Suciu Elena, prof. Ştaier Ioana Elena, prof. Popa Ianina şi prof. Rus Cristina, pentru 

luna aprilie 2018. 
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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 10 - abţineri..... ,- împotrivă...                            Elaborat în 2 (două) exemplare                                                                                                                                                                              

Ex.1/2 
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