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HOTĂRÂREA NR.  68/ 15. 05. 2019 

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

15 Mai 2019 

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

În temeiul: Ordinul 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, text actualizat în baza actelor normative 

modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 22 ianuarie 2018 

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 

preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 aprobată prin OMEN 5460/12.11.2018 

Nota MEN nr. 3302/02.11.2018  

Nota MEN nr. 42901/13.12.2018 

Hotărârea HCL 35/28.02.2018 cu privire la stabilirea tarifelor şi a cotelor provenind din 

închirierea spaţiilor excedentare 

   OMEN 3.220/19.02.2018 privind structura anului şcolar 2018 – 2019      

   PV al şedinţei C.A. din data de 15 Mai 2019 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă emiterea acordului de principiu pentru pretransfer pe catedra de Limba engleză, 

pentru doamnele profesoare Şoneriu Cristina Alina şi Mureşan Maria, în baza următoarelor:        

- Comisia de mobilitate a preluat solicitările înregistrate la secretariat, pentru cadrele didactice 

care au solicitat pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ pe un post/catedră vacantă.  

-Au fost verificate dosarele şi au fost ierarhizate cadrele didactice care solicită acelaşi post, 

conform criteriilor prevăzute în Metodologie, în ordinea descrescătoare a punctajelor şi anume:   

- Doamna prof. Şoneriu Cristina Alina, cadru didactic titular pe catedra de Limba engleză la 

Şcoala Gimnazială „Radu Popa” Sighişoara, cu specializarea principală Limba şi literatura 

română şi specializarea secundară Limba şi literatura engleză pentru postul de Limba engleză – 

post viabil 1 an;                                                                                                                                  

- Doamna prof. Mureşan Maria cadru didactic titular pe catedra de Limba şi literatura română la 

Şcoala Gimnazială „Cornel Regman” Daneş, cu specializarea principală Limba şi literatura 

română şi specializarea secundară Limba şi literatura engleză pentru postul de Limba engleză – 

post viabil 1 an.                                                                                                                                

În baza documentelor anexate, Comisia de mobilitate a concluzionat: 
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a) Propune emiterea acordului de principiu pentru pretransfer pe catedra de Limba engleză 

pentru d-na prof. Şoneriu Cristina Alina, întrucât este clasată pe locul I conform 

prevederilor art. 56 alin. 5, crit. a) din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 aprobată 

prin OMEN 5460/12.11.2018 – post viabil 1 an 

- Îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului 

- Are avizele şi atestatele necesare 

b) Propune emiterea acordului de principiu pentru pretransfer pe catedra de Limba engleză 

pentru d-na prof. Mureşan Maria – post viabil 1 an, întrucât este clasată pe locul al II – 

lea conform prevederilor art. 56 alin. 5 criteriul d) din Metodologia cadru privind 

mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 

2019-2020 aprobată prin OMEN 5460/12.11.2018 

- Îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului 

- Are avizele şi atestatele necesare 

Art.2 Se aprobă graficul de desfăşurare a examenelor de încheiere a situaţiei şcolare şi a 

examenelor de corigenţă, întocmit de Aria curricular Tehnologii – responsabil prof. Tarţa Moga 

Ana, în funcţie de profilul claselor şi data finalizării cursurilor în conformitate cu nota MEN nr. 

3302/02.11.2018 şi nota MEN nr. 42901/13.12.2018, conform anexei. 

Art.3 Se aprobă programul activităţiilor care se vor desfăşura în săptămâna Şcoala Altfel:         

27 – 31 Mai 2019. 

Art.4 Se aprobă cererea d-lui Ştef Ioan – psiholog cu drept de liberă practică, prin care acesta 

solicită prelungirea contractului de închiriere nr.1/26.04.2018 pentru spaţiul închiriat în unitatea 

şcolară. Prelungirea contractului de închiriere se aprobă în aceleaşi condiţii, conforme cu 

Hotărârea HCL 35/28.02.2018 cu privire la stabilirea tarifelor şi a cotelor provenind din 

închirierea spaţiilor excedentare. 

Art.5 Se aprobă cererea d-nei bibliotecar Bogdan Mihaela, prin care se propune ca o parte din 

fondul de carte provenit din donaţia de cărţi făcută de către Asociaţia „Curtea Veche” în cadrul 

programului naţional de lectură „Cărţiile copilăriei” să fie acordate ca premii elevilor cu rezultate 

bune la învăţătură. 
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Art.6 Se aprobă suma de 25654 lei reprezentând burse profesionale. 

 

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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