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HOTĂRÂREA NR. 136/18.08.2021 

 
Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara, întrunit în şedinţa din data de  18 AUGUST 
2021 
În conformitate cu LEGEA 1/2011 a Educaţiei Naţionale 
În temeiul:  
-Art.97.din Legea Educaţiei Naţionale nr.1 din 10.01.2011 
Având în vedere prevederile: 
-Art.96 din LEGEA nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, alineatul (2), litera c), litera d), litera e) 
-Legea nr. 82/2018 din 30 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 
privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 
-Legea nr.185 din 20 august 2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 
1/2011, emitent Parlamentul României, publicat în Monitorul Oficial nr. 762 din 20 august 2020; 
-Ordinul nr.4619 din 22 septembrie 2014 al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Metodologiei-cadru 
de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar 
-Ordin nr. 4621 din 23 iulie 2015 al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice pentru modificarea şi completarea 
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014 
-Ordinul 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 ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014 
-Ordinul MEC nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 
din 9 septembrie 2020; 
-OMEC 3108/2021 din 12 ianuarie 2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare 
a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5447/2020 
-Ordin ME Nr. 3721_data _23 aprilie 2021 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației și 
cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 
școlar 2021-2022  
-Ordin ME nr. 3775 din 06.05.2021 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei şi cercetarii 
nr. 5449/2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii in învăţământul profesional de stat şi în 
învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022 
-OMEC Nr. 3125/2020 din 29 ianuarie 2020 privind structura anului şcolar 2020 – 2021 
-Ordin nr.3.558/20.03.2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi    
cercetării nr. 3125/2020 privind structura anului şcolar 2020-2021; 
-Nota 1986/DGIP/02.04.2021 - Aplicarea prevederilor OM 3558/2021 pentru modificarea şi   
completarea OMEC nr. 3125/2020 privind structura anului şcolar 2020-2021; 
-PV al şedinţei C.A. din data de 18 AUGUST 2021; 
 
HOTĂRĂŞTE 
Art.1 În baza cererilor înregistrate la secretariatul unităţii de învăţământ se aprobă următoarele transferuri ale 
elevilor, pentru anul şcolar 2021-2022: 

- Dudău Alin Florentin de la Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara, absolvent clasa a IX-a A, specializarea 
Tehnician în activităţi economice la Liceul Teoretic Joseph Haltrich pe motivul parcurgerii altui profil; 

- Klemens Sebastian – reînscriere în clasa a XII-a C, specializarea Tehnician proiectant CAD pe motivul 
că în anul şcolar 2020 – 2021 a fost declarat repetent; 

- Tanko Larisa Mădălina de la  Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara, clasa a IX – a, domeniul Turism şi 
alimentaţie, specializarea Tehnician în turism la Colegiul de Industrie Alimentară Suceava, domeniul 
Industrie alimentară, în baza respectării art. 54 din Metodologi de organizare şi desfăşurare a admiterii 
în învăţământul liceal de stat, valabilă în anul şcolar 2021 – 2022, conform Ordinului MEC nr. 
5457/31.08.2020; 

- Piţi Oana Bianca – reînscriere în clasa a IX – a în baza faptului că a fost declarată repetentă în anul 
şcolar 2020 – 2021, clasa a IX –a C, calificarea Lucrător hotelier; 

- Muller Martin Alexandru (năsut la data de 25.04.2003 – 18 ani) – reînscriere în clasa a IX – a calificarea 
Comerciant vânzător, în baza faptului că a fost declarat repetent în anul şcolar 2020 – 2021; 

- Marian Mihaela de la Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara, absolventă clasa a IX-a C domeniul Turism şi 
alimentaţie, calificarea Lucrător hotelier la clasa a X – a F, domeniul Materiale de construcţii, calificarea 
Operator ceramică fină, din dorinţa parcurgerii altei calificări; 



- Schmidts Brigitte absolventă a 11 clase liceu, profil Tehnic, specializarea Tehnician electrician 
electronist auto înscriere în clasa a XII – a învăţământ seral, filiera tehnologică, profil Tehnic, 
specializarea Tehnician proiectant CAD pentru anul şcolar 2021 – 2022; 

- Clopotar Traian Dănuţ, absolvent a 11 clase învăţământ profesional, calificarea Mecanic utilaje şi 
instalaţii în industrie – înscriere liceu curs de zi, filiera Tehnologică, profil Mecanic, specializarea 
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, XI C; 

- Cali Sorin Virgil absolvent a 11 clase învăţământ profesional, promoţia 2021, calificarea Mecanic utilaje 
şi instalaţii în industrie – înscriere liceu curs de zi, filiera Tehnologică, profil Mecanic, specializarea 
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, XI C 

- Iacob Cristian Marian absolvent a 11 clase învăţământ profesional, promoţia 2021, calificarea Mecanic 
utilaje şi instalaţii în industrie – înscriere liceu curs de zi, filiera Tehnologică, profil Mecanic, 
specializarea Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, XI C; 

- Kinses Ioan Zoltan absolvent a 11 clase învăţământ profesional, promoţia 2021, calificarea Mecanic 
utilaje şi instalaţii în industrie – înscriere liceu curs de zi, filiera Tehnologică, profil Tehnic, specializarea 
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, XI C; 

- Balint Karoly Christian absolvent a 11 clase învăţământ profesional, promoţia 2021, profil Electric, – 
înscriere liceu curs de zi, filiera Tehnologică, profil Tehnic, specializarea Tehnician operator tehnică de 
calcul, XI B; 

- Burcea Petru Alexandru absolvent a 11 clase învăţământ profesional, promoţia 2021, profil Electric 
înscriere liceu curs de zi, filiera Tehnologică, profil Tehnic, specializarea Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii, XI C; 

- Nan Fănel absolvent a 11 clase învăţământ profesional, promoţia 2021, profil Electric înscriere liceu 
curs de zi, filiera Tehnologică, profil Tehnic, specializarea Tehnician operator tehnică de calcul, XI B; 

- Notar Lucian absolvent a 11 clase învăţământ profesional, promoţia 2021, profil Electric înscriere liceu 
curs de zi, filiera Tehnologică, profil Tehnic, specializarea Tehnician operator tehnică de calcul, XI B; 

- Tulea Gabriel Zoltan absolvent a 11 clase învăţământ profesional, promoţia 2021, profil Electric 
înscriere liceu curs de zi, filiera Tehnologică, profil Tehnic, specializarea Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii, XI C; 

- Zdărculescu David Ioan absolvent a 11 clase învăţământ profesional, promoţia 2021, profil Electric 
înscriere liceu curs de zi, filiera Tehnologică, profil Tehnic, specializarea Tehnician operator tehnică de 
calcul, XI B ; 

- Pipeanu Ioan Raul absolvent a 11 clase învăţământ profesional, promoţia 2021, profil Electric înscriere 
liceu curs de zi, filiera Tehnologică, profil Tehnic, specializarea Tehnician operator tehnică de calcul, XI 
B ; 

- Gabor Adrian Marian absolvent a 11 clase învăţământ profesional, promoţia 2021, calificarea 
Confecţioner produse textile înscriere liceu curs de zi, filiera Tehnologică, profil Tehnic, specializarea 
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, XI C ; 

- David Virgil Laurenţiu absolvent a 11 clase învăţământ profesional, promoţia 2021, calificarea 
Confecţioner produse textile înscriere liceu curs de zi, filiera Tehnologică, profil Tehnic, specializarea 
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, XI C ; 

- Fleşariu Paula Maria absolventă a 11 clase învăţământ profesional, promoţia 2021, calificarea 
Confecţioner produse textile înscriere liceu curs de zi, filiera Tehnologică,  specializarea Tehnician în 
Turism XI A ; 

- Simedru Ioana Olimpia absolventă a 11 clase învăţământ profesional, promoţia 2021, calificarea 
Confecţioner produse textile înscriere liceu curs de zi, filiera Tehnologică,  specializarea Tehnician în 
Turism XI A ; 

- Moraru Maria Denisa absolventă a 11 clase învăţământ profesional, promoţia 2021, calificarea 
Confecţioner produse textile înscriere liceu curs de zi, filiera Tehnologică,  specializarea Tehnician în 
Turism XI A ; 

- Gyorfi Cristina - Maria absolventă a 11 clase învăţământ profesional, promoţia 2021, calificarea 
Lucrător hotelier înscriere liceu curs de zi, filiera Tehnologică, specializarea Tehnician în Turism XI A ; 

- Pietrzak David Ioan, absolvent clasa a VIII – a 2020 înscriere clasa a IX-a liceu (se aprobă la şc. 
profesională) 

- Stoica Maria - absolventă a 11 clase învăţământ profesional, promoţia 2021, calificarea Lucrător 
hotelier înscriere liceu curs de zi, filiera Tehnologică, specializarea Tehnician în Turism XI A ; 

- Moldovan Emima Rahela – absolventă a 10 clase la Liceul Teoretic Joseph Haltrich, specializarea 
Ştiinţe ale Naturii la Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara, filiera Tehnologică,  profil Servicii, specializarea 
Tehnician în Turism XI A ; 

- Avram Cristian Aurel - reînscriere în clasa a IX – a în baza faptului că a fost declarat repetent în anul 
şcolar 2020 – 2021, (clasa a IX –a E), la calificarea Comerciant vânzător; 

- Kozma Herman - reînscriere în clasa a IX – a în baza faptului că a fost declarat repetent în anul şcolar 
2020 – 2021, (clasa a IX –a D), la calificarea Electrician exploatare joasă tensiune; 

- Bordi Mihai Adrian (venit din Grecia) – absolvent clasa a VIII – a în anul şcolar 2019 – 2020, înscriere în 
clasa a IX –a învăţământ profesional, calificarea Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie; 

- Horvat Iosif Liviu - reînscriere în clasa a IX – a în baza faptului că a fost declarat repetent în anul şcolar 
2020 – 2021, (clasa a IX –a D), la calificarea Lucrător hotelier; 

 



Art. 2 Se aprobă, ca urmare a nerealizării unei clase a IX-a de liceu, cu specializarea Tehnician operator 
tehnică de calcul, prevăzută în planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020 – 2021, următoarele redistribuiri: 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele elevului 
Media de 
admitere 

Specializarea / Calificarea profesională 

1. Aştefanei  E. Ştefan - Bogdan 4,14 Electrician exploatare joasă tensiune 

2. Chitic I.F. Florin - Cristian 4,79 Comerciant vânzător 

3. Chiţea M. D. Marius - Lucian 5,80 Electrician exploatare joasă tensiune 

4. Cotora F. C. Cristian - Emilian 5,25 Tehnician în turism 

5. Grecu M. C. Daniel - Sebastian 5,97 Lucrător hotelier 

6. Hartel K. I. Sebastian - Adrian 4,87 Electrician exploatare joasă tensiune 

7. Nagy A. Alexandru 5,78 Electrician exploatare joasă tensiune 

8. Schuster A. S.  Sebastian 4,22 Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie 

9. Tobias H. L. Răzvan - Liviu 6,46 Electrician exploatare joasă tensiune 

 
Art. 3  Se aprobă următoarele documente CEAC: 

- Harta parteneriatului LT1 2020-2021; 
- Parteneriate practică LT1 2020-2021; 
- Parteneriate, protocoale de colaborare 2020-2021; 
- PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

EVALUARE ANUALĂ A ACTIVITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC ŞI DIDACTIC AUXILIAR 
Cod: PO-EAAPDDA 

 
Art. 4 Se aprobă prelungirea Contractului de utilizare temporară a unui spaţiu în vederea utilizării ca „Punct de 
lucru cabinet psihologic”, încheiat între Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara şi psiholog Ştef Ioan, pentru o 
perioadă de 6 luni – 01.08.2021 – 31.01. 2022, 4 ore/lună cu tariful de utilizare de 10 lei/oră, conform HCL 
216/28.12.2017. 
 
Art. 5 Se aprobă prelungirea contractului încheiat între Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara şi S.C. Fevasal CO 
S.R.L, cu nr. 255 din 26.02.2021 
 
Art. 6 Se aprobă, având în vedere nerealizarea planului de şcolarizare retragerea de ore după cum urmează: 

1. POSTURI DE MODIFICAT 

COD 
POST 

Unitatea de 
învăţământ 

Denumirea postului/catedrei 
EROAREA 

IDENTIFICATĂ 
MODIFICAREA 

PROPUSĂ 

1667 
Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighișoara 

Pregătire instruire practică (Alimentație 
Publică și Turism/Turism) 

Se retrag 2 ore – 
nerealizare plan 
școlarizare 

Rămân vacante 
10 ore 

 
 

2. POSTURI DE RADIAT 

COD 
POST 

Unitatea de 
învăţământ 

Denumirea postului/catedrei 
MOTIVELE 
RADIERII 

1672 
Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighișoara 

LIMBA ENGLEZĂ 
nerealizare plan 
școlarizare – 2 ore 

21710 
Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighișoara 

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI TURISM/ TURISM 
nerealizare plan 
școlarizare – 4 ore 

4694 
Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighișoara 

ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ ȘI SERVICII/ 
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POȘTĂ 

nerealizare plan 
școlarizare – 8 ore 

4698 
Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighișoara 

ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ ȘI SERVICII/ 
COMERȚ ȘI SERVICII 

nerealizare plan 
școlarizare – 3 ore 

4699 
Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighișoara 

Pregătire instruire practică (ECONOMIC, 
ADMINISTRATIV, COMERȚ ȘI SERVICII/ COMERȚ ȘI 
SERVICII) 

nerealizare plan 
școlarizare – 6 ore 

 
Art. 7 Se aprobă pentru anul şcolar 2021 – 2022 următorii diriginţi pentru clasele enumerate: 

- IX A – Tehnician în turism – prof. Maior Angela 
- XI C – Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii – prof. Noaghiu Cazac Daniela 
- XII C – Tehnician proiectant CAD – prof. Mălăncrăvean Ovidiu Dumitru 
- X G – Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie – Prof. Radu Andreea 
- IX - Comerciant vânzător – prof. Ivaniţchi Monika  
- IX – Electrician exploatare joasă tensiune – Prof. Medrea Ovidiu Eugen 
- IX – Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie – prof. istorie 
- IX – Lucrător hotelier – prof. Romonţi Alexandrina 
- XII seral – Tehnician proiectant CAD – prof. Drăgan Cristina 



- XI seral – Tehnician în activităţi de comerţ - prof. Mălăncrăvean Ovidiu Dumitru 
- XIII seral – Tehnician în industria sticlei şi ceramicii – prof. Budelecean Cristina 
- XIII F.R. – Ştiinţe sociale - prof. Oşan Anca Monica 
- Anul II – maistru ceramist ceramică fină – prof. Rusu Jozsef 

 
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 :11 - pentru, 0- abţineri, 0- împotrivă                                                                             Elaborat în 2 (două) 
exemplare. Ex.1/2  
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