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HOTĂRÂREA NR.  69/ 22. 05. 2019 

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

22 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 

Ordinul Nr. 4824/2018 din 30 august 2018 – privind aprobarea graficului de desfăşurare a 

examenelor de certificare a calificărilor profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional 

şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 

Ordinul Nr. 3947/23.04.2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 

4824/2018– privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificărilor 

profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 

2018-2019 

   OMEN 3.220/19.02.2018 privind structura anului şcolar 2018 – 2019      

   PV al şedinţei C.A. din data de 22 Mai 2019 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă Comisiile şi programul de desfăşurare a examenelor de certificare a calificărilor 

profesionale de nivel: 3,4 şi 5, conform anexelor. 

 

- Pentru nivelul 3, la calificările: Comerciant vânzător, Mecanic auto şi Operator ceramică 

fină s-a stabilit data de susţinere a probei practice – 29 iulie 2019, în conformitate cu 

graficul aprobat de MEN; 

- Pentru nivelul 4, la specializările: Tehnician în activităţi economice şi Tehnician în 

turism s-a stabilit data de susţinere a probei practice – 18 iunie 2019, în conformitate cu 

graficul aprobat de MEN; 

- Pentru nivelul 5 – Şcoala Postliceală de Maiştri – Maistru ceramist ceramică fină s-a 

stabilit data de susţinere a probei practice – 25 iunie 2019; a probei scrise – 2 iulie 2019; 

a susţinerii proiectului – 4 iulie 2019. 

 

Art.2 Se aprobă programul zilei festive dedicate absolvenţilor claselor a XII – a: 30 mai 2019, 

ora 8
00

 – defilarea absolvenţilor; ora 10
30

 – festivitatea de încheiere a anului şcolar. 

 

Art.3 Se avizează cererile depuse de către d-nele Medrea Tatiana – secretar şef şi Rujoi Claudia- 

administrator patrimoniu, în vederea obţinerii gradaţiei de merit. 
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Art.4  Se aprobă cererile pentru decontare a navetei, următoarelor cadre didactice: Tamas Attila, 

Rus Cristina, Suciu Elena, Ştaier Ioana, Popa Ianina. 

 

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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