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HOTĂRÂREA NR.  49  / 13. 06. 2018 

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

13 iunie 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 

PROCEDURA de PRESELECȚIE și/sau PROBA SUPLIMENTARĂ de ADMITERE în 

Învățământul Profesional de Stat cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2018 – 2019  

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale 3.382/24.02.2017 privind structura anului şcolar  

   2017 – 2018                                                                                                                                                 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă situaţia şcolară pentru clasele a IX – a şi a X – a F.R., validată în şedinţa 

Consiliului Profesoral din data de 12.06.2018. 

Art.2 Se avizează dosarul depus de către dl. informatician Pavel Aurelian, în vederea obţinerii 

gradaţiei de merit, pe baza prezentării raportului de activitate şi a aprecierilor sintetice asupra 

activităţii făcute în cadrul şedinţei Consiliului Profesoral din data de 12.06.2018. 

Art.3 Se aprobă perioada de încheiere a situaţiei şcolare, în baza notei MEN, după cum urmează: 

- pentru clasele terminale de liceu, stagii de pregătire practică şi învăţământ profesional – 

19 – 20 iulie 2018 

(examene de corigenţă – 23 – 24 iulie 2018) 

- pentru clasele de liceu, învăţământ profesional şi clasele din Şcoala Postliceală şi de 

Maiştri – 27 – 31 august 2018 

(examene de corigenţă – 3 – 6 septembrie 2018) 

Art.4 Se aprobă ca în peroada examenului de Bacalaureat naţional, 25.06. – 29.06.2018, 

cursurile şcolare să se desfăşoare începând cu ora 13, durata orei de curs să fie de 45 minute cu 

pauză de 5 minute, în baza faptului că Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara este centru de examen. 

Art.5 Se aprobă ziua de 25.06.2018, ca zi de desfăşurare a probei suplimentare de admitere în 

Învățământul Profesional de Stat cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2018 – 2019, în clădirea 

A2, în baza metodologiei şi a PROCEDURII de PRESELECȚIE și/sau PROBA 

SUPLIMENTARĂ de ADMITERE în Învățământul Profesional de Stat cu durata de 3 ani pentru 

anul școlar 2018 – 2019 
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Art.6 Se avizează componenţa comisiilor propuse pentru evaluare în cadrul examenului de 

certificare a calificării profesionale nivel 3. 

Art.7 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. 

 

 

 

 

 

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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