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HOTĂRÂREA NR. 145/12.11.2021 

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara, întrunit în şedinţa din 
data de 12 NOIEMBRIE 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), d), şi 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. 5.154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare 
și funcționarea consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 
publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 887/15.IX.2021 
-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 
-Ordinul ME nr. 5550 din 05 noiembrie 2021 pentru modificarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 în vigoare de la 05 noiembrie 2021 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1064 din 05 noiembrie 2021 
-Ordinul comun al ME şi al MS nr. 5338/1082/2021 din 01 octombrie 2021 pentru 
aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ 
în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-
CoV-2 
-Ordinul Ministerului Educaţiei Nr. 5.558 din 5 noiembrie 2021/ Ministerului Sănătăţii nr. 
2.389 din 5 noiembrie 2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului 
educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea 
măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții 
de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, 
publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1064/5.XI.2021 
-Ordinul nr. 4050/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea 
concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și 
control și al personalului de cercetare din învățământul de stat Publicat în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 688 / 12.07.2021- data intrării în vigoare aplicabilă la 13 iulie 2021 
-Notă M.E. nr.34.779/05.11.2021: „Precizări privind disciplinele la care se susţin lucrări 
scrise de evaluare semestrială (Teze) în anul şcolar 2021 – 2022” 
-Ordinul nr. 5.549 din 5.11.2021 privind structura anului școlar 2021-2022, publicat în 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1064/5.XI.2021 
-PV al şedinţei C.A. din data de 12 NOIEMBRIE 2021; 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă planificare concediilor de odihnă pentru cadrele didactice. Acestea se 
efectuează în baza art.2 alin (2) din O.M.E. Nr. 4050/2021 care precizează faptul că 
perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic din 
învăţământul preuniversitar se stabilesc de Consiliul de Administraţie al unităţii de 
învăţământ, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, astfel încât concediul 
de odihnă să fie efectuat integral în anul şcolar respectiv, cu asigurarea personalului 
didactic de predare necesar pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale. 
Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic din 
învăţământul preuniversitar se înregistrează obligatoriu în programul EduSal. Avizarea 
planificării concediului în vacanţele şcolare nu reprezintă şi o aprobare a efectuării 
acestuia. Efectuarea concediului de odihnă se realizează numai în baza cererii aprobate 
de către conducătorul unităţii. 
 
Art.2 Se aprobă graficul de susţinere a Tezelor pe semestrul I, an şcolar 2021-2022 
conform Notei M.E. nr.34.779/05.11.2021: „Precizări privind disciplinele la care se susţin 
lucrări scrise de evaluare semestrială (Teze) în anul şcolar 2021-2022” în care se 
menţionează că: „în funcţie de situaţia epidemiologică existentă la nivelul fiecărei unităţi de 
învăţământ, respectiv al fiecărei formaţiuni de studiu (clase), conducerea unităţii de 
învăţământ stabileşte prin decizie a consiliului de administraţie, calendarul desfăşurării 
tezelor până la sfârşitul fiecărui semestru al anului şcolar 2021-2022. În primul semestru, 
tezele vor fi programate începând, de regulă, cu data de 6 decembrie 2021”. 
 
Art.3 Se aprobă cererea depusă la secretariatul unităţii şcolare, de către d-na Pătru Laura-
Viorela în calitate de părinte, prin care solicită transferul fiicei sale Ţiglar Angelica-Maria 
din clasa a X-a A, specializarea Tehnician în activităţi economice, Liceul Tehnologic nr.1 
Sighişoara la Liceul Teoretic „Joseph Haltrich” pe motivul incompatibilităţii cu profilul la 
care s-a înscris. Precizăm că, Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „Joseph 
Haltrich” a aprobat acest transfer în şedinţa din data de 25.10.2021. 
 
Art.4 Se avizează temele de proiect pentru examenele de certificare a calificării 
profesionale – nivel 4 şi nivel 5. 
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TEME DE PROIECT 
Examen de certificare a calificării profesionale  

Nivel: 4 Liceu zi clasa: a XII-a A 

Profil: SERVICII 

Specializare/Calificare profesională: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE 

Nr. 
Crt 

Teme Propuse 

1.  Balanța de verificare 

2.  Bilanțul Contabil 

3.  Contabilitatea capitalului social 

4.  Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor 

5.  Contabilitatea decontărilor cu clienții 

6.  Contabilitatea decontărilor cu furnizorii 

7.  Contabilitatea imobilizărilor corporale 

8.  Contabilitatea materiilor prime și materiale 

9.  Contabilitatea mărfurilor 

10.  Contabilitatea mijloacelor fixe 

11.  Contabilitatea rezervelor 

12.  Contabilitatea salariilor 

13.  Contabilitatea trezoreriei 

14.  Evaluarea în contabilitate 

15.  Inventarierea patrimoniului 

16.  Metode de amortizare 

17.  Contabilitatea ambalajelor 

18.  Surse proprii de finanțare 

19.  Surse străine de finanțare 

20.  Contul de profit/pierdere 

21.  Registre contabile 

22.  Contabilitatea impozitelor și taxelor locale 

23.  Decontări prin casierie și bancă 

24.  Taxa pe valoare adaugată 

25.  Determinarea impozitului pe profit 

26.  Contabilitatea contribuțiilor la bugetul asigurarilor sociale 

27.  Contabilitatea creditelor bancare 

 
DIRECTOR, 

prof. Tittes-Gherman Mihaela 
ÎNDRUMĂTOR PROIECTE, 

prof. Pop Aurelia 
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TEME DE PROIECT 
Examen de certificare a calificării profesionale  

Nivel: 4 Liceu zi clasa: a XII-a B 

Profil: TEHNIC 

Specializare/Calificare profesională: TEHNICIAN ELECTRICIAN ELECTRONIST 

AUTO 

Nr. 
Crt 

Teme Propuse 

1.  Diagnosticarea și repararea motorului 

2.  Diagnosticarea și repararea transmisiei 

3.  Construcția și funcționarea sistemului de direcție 

4.  Aparatele de bord 

5.  Diagnosticarea si repararea sistemului de direcție 

6.  Diagnosticarea si repararea echipamentului electric 

7.  Construcția și funcționarea sistemului de frânare 

8.  Instalația de iluminat interior și exterior 

9.  Construcția și funcționarea instalației de aprindere clasice 

10.  Cutia de viteză  

11.  Automobilul hibrid 

12.  Construcția și funcționarea instalației de alimentare cu combustibil 

13.  Construcția și funcționarea instalației de distribuție 

14.  Construcția și funcționarea mecanismului motor 

15.  Construcția și funcționarea instalației de racire 

16.  Construcția și functionarea instalației.de pornire 

17.  Automobilul electric 

18.  Sisteme pentru controlul și optimizarea funcționării automobilului 

19.  Instalația de semnalizat interior și exterior 

20.  Instalația de aprindere electronică 

21.  Senzorii automobilului 

22.  Bateria de acumulatoare 

23.  Alternatorul 

24.  Diagnosticarea și repararea instalației de aprindere 

25.  Sisteme de propulsie alternative și combustibili alternativi pentru automobile 

26.  Motoare pe benzină cu injecție 
 

DIRECTOR, 
prof. Tittes-Gherman Mihaela 

ÎNDRUMĂTOR PROIECTE, 
prof. Drăgan Cristina 
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TEME DE PROIECT 
Examen de certificare a calificării profesionale  

Nivel: 4 Liceu zi clasa: a XII-a C 
Profil: TEHNIC 
Specializare/Calificare profesională: TEHNICIAN PROIECTANT CAD 

Nr. 
Crt. 

Teme Propuse 

1 Robotizarea operatiilor de sudare. Reprezentarea grafică în 2D a unei piese. 

2 Controlul automat în sistemele flexibile de fabricație. Reprezentarea grafică în 2D a 
unei piese 

3 Tendințe actuale în organizarea productiei. Reprezentarea grafică în 2D a unei 
piese. 

4 Optimizarea sistemelor flexibile de fabricaţie prin robotizare. Reprezentarea grafică 
în 2D a unei piese. 

5 Celule flexibile de fabricație. Reprezentarea grafică în 2D a unei piese. 

6 Sisteme avansate de transport. Reprezentarea grafică în 2D a unei piese. 

7 Robotizarea operațiilor de vopsire. Reprezentarea grafică în 2D a unei piese. 

8 Robotizarea proceselor de prelucrare prin așchiere. Reprezentarea grafică în 2D a 
unei piese. 

9 Evoluția sistemelor flexibile de fabricație. Reprezentarea grafică în 2D a unei piese. 

10 Asamblări filetate. Reprezentarea grafică în 2D a unei piese. 

11 Îmbinări nituite. Reprezentarea grafică în 2D a unei piese. 

12 Montarea  transmisiilor prin curele. Reprezentarea grafică în 2D a unei piese. 

13 Montarea transmisiilor prin roți dințate. Reprezentarea grafică în 2D a unei piese. 

14 Montarea arborilor drepți. Reprezentarea grafică în 2D a unei piese. 

15 Montarea lagărelor cu rostogolire. Reprezentarea grafică în 2D a unei piese. 

16 Măsurarea și controlul unghiurilor. Reprezentarea grafică în 2D a unei piese. 

17 Măsurarea presiunii în procesele industriale. Reprezentarea grafică în 2D a unei 
piese. 

18 Măsurarea temperaturii în procesele industriale. Reprezentareă grafică în 2D a unei 
piese. 

19 Măsurarea forțelor în procesele industriale. Reprezentarea grafică în 2D a unei 
piese. 

20 Întreținerea transmisiilor prin roți dințate. Reprezentarea grafică în 2D a unei piese. 

21 Întreținerea lagărelor cu alunecare. Reprezentarea grafică în 2D a unei piese. 
 

DIRECTOR, 
prof. Tittes-Gherman Mihaela 

ÎNDRUMĂTOR PROIECTE, 
prof. Tarța-Moga Ana 

prof. Tittes-Gherman Mihaela 
  



LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 
SIGHIŞOARA 

Str. Tache Ionescu, nr. 18, jud. Mureş 
Tel: 0265 77 1742; Fax: 0265 77 2232 

www.gsiusighisoara.ro 
licteh1sigh@yahoo.com 

INSPECTORATUL ŞCOLAR 

JUDEŢEAN MUREŞ 

 
MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  

 

VIZAT 
Inspector şcolar de specialitate, 

prof. TURC ANCA 
 
 

 

TEME DE PROIECT 
Examen de certificare a calificării profesionale  

 

 

Nivel: 4 Liceu seral clasa: a XIII-a  

Profil: TEHNIC 

Specializare/Calificare profesională: TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA STICLEI ȘI 
 CERAMICII 

Nr. 
Crt. 

Teme Propuse 

1 Arderea I a produselor de menaj și decorative din faianţă 

2 Arderea a II- a a produselor de menaj și decorative din faianţă 

3 Arderea rapidă a produselor de faianţă decorate 

4 Prepararea barbotinei de ipsos cu ajutorului instalaţiei tip Lippert 

5 Procesul tehnologic de fabricare a formelor de ipsos  

6 Modernizarea sectorului de glazurare a produselor din faianţă 

7 Prepararea barbotinei de turnare şi determinarea caracteristilor acesteia 

8 Prepararea glazurilor şi determinarea caracteristilor acestora 

9 Modernizări la fasonarea ceştilor din faianță 

10 Elaborarea tehnologiei şi organizarea unei linii de fasonare a farfuriilor 

11 
Organizarea controlului tehnic de calitate în cadrul unei întreprinderi producătoare 
de produse de menaj din faianţă 

12 Organizarea sectorului de ambalaj a produselor din faianţă 

13 Procedee de decorare a produselor din faianţă 

14 Procedee de glazurare a ceştilor 

15 Instalații de glazurare a farfuriilor 

16 Elaborarea tehnologiei şi organizarea sectorului de fasonare a produselor turnate 

 

DIRECTOR, 
prof. Tittes-Gherman Mihaela 

ÎNDRUMĂTOR PROIECTE, 
prof. Cișmaș Manuela 
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TEME DE PROIECT 
Examen de certificare a calificării profesionale  

Nivel: 5 Școală de maiștri  
Profil: TEHNIC 
Specializare/Calificare profesională: MAISTRU CERAMIST-CERAMICĂ FINĂ 
Nr. 
Crt. 

Teme Propuse 

1 Arderea I a produselor de menaj din faianţă 
2 Arderea a II-a a produselor de menaj din faianţă 
3 Arderea rapidă a produselor de faianţă decorate 

4 
Optimizarea procesului de preparare a barbotinei de ipsos cu ajutorului instalaţiei tip 
Lippert 

5 Procesul tehnologic de fabricare a formelor de ipsos 
6 Modernizarea sectorului de glazurare a produselor din faianţă 

7 
Elaborarea tehnologiei de prepararea a barbotinei de turnare şi determinarea 
caracteristicilor acesteia 

8 
Elaborarea tehnologiei de prepararea a pastelor plastice şi determinarea 
caracteristicilor acestora 

9 
Elaborarea tehnologiei de prepararea a glazurilor şi determinarea caracteristicilor 
acestora 

10 Elaborarea tehnologiei şi organizarea unei linii de fasonare a ceştilor 
11 Elaborarea tehnologiei şi organizarea unei linii de fasonare a farfuriilor 

12 
Organizarea controlului tehnic de calitate în cadrul unei întreprinderi producătoare de 
produse de menaj din faianţă 

13 Organizarea sectorului de ambalaj a produselor din faianţă 
14 Organizarea sectorului de decorare a produselor din faianţă 
15 Elaborarea tehnologiei şi organizarea liniei de glazurarea ceştilor 
16 Elaborarea tehnologiei şi organizarea liniei de glazurarea farfuriilor 
17 Elaborarea tehnologiei şi organizarea sectorului de fasonare a produselor turnate 

18 
Particularități tehnologice la prepararea masei ceramice, fasonarea și uscarea 
blocurilor ceramice T30XL 

19 Arderea și ambalarea blocurilor ceramice T30XL 
20 Controlul fabricației și al calității cărămizilor termobloc T30LM și T25 LM 

21 
Particularități tehnologice la prepararea masei ceramice, fasonarea și uscarea țiglelor 
Marsilia 

22 Arderea și ambalarea țiglelor Marsilia 
23 Controlul fabricației și al calității țiglelor Marsilia și Francia 
24 Particularități tehnologice la fabricarea pardoselilor ceramice din gama Terra Rustica 

 
DIRECTOR, 

prof. Tittes-Gherman Mihaela 
ÎNDRUMĂTOR PROIECTE, 

prof. Cișmaș Manuela 
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Art.5 Se aprobă, decontul navetei efectuate de către cadrele didactice care au depus 
documente în acest sens. 
 
 
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:15 - pentru, 0- abţineri, 0- împotrivă                          Elaborat în 2 (două) exemplare 

Ex.1/2 


