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HOTĂRÂREA NR.  149 / 10. 12. 2021 

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

10 DECEMBRIE 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; 

- Ordin 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 

-Ordin 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 

-ORDIN nr. 5.511 din 28 octombrie 2021pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea 

cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 

antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea 

avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul 

școlar 2022-2023 

-PV al şedinţei C.A. din data de 10 DECEMBRIE 2021; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă, în urma şedinţei din data de 09.12.2021 cu membrii CLDPS Mureş pentru analiza 

şi avizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul dual, respectiv învăţământul profesional, pe 

baza solicitărilor operatorilor economici ca, Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 

2022 – 2023, discutat în cadrul şedinţei Consiliului profesoral din data de 24.11.2021 şi aprobat în 

şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 25. 11. 2021, să se modifice după cum urmează: 

I. Clasa a IX a învăţământ liceal zi – 2 clase: 

a) 1 clasă – filiera tehnologică, domeniul Economic, profil Servicii, specializarea – Tehnician 

în activităţi economice – 24 elevi; 

b) 1 clasă – filiera tehnologică, domeniul Tehnic, specializarea Tehnician proiectant CAD – 24 

elevi; 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/247867
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II. Clasa a IX a învăţământ profesional / dual zi : 

 

a) 1 clasă – filiera tehnologică, domeniul Comerţ, profil Servicii, calificarea – Comerciant-

vânzător – 24 elevi - învăţământ profesional; 

b) 1 clasă – filiera tehnologică, domeniul Materiale de construcţii, profil Tehnic, calificarea – 

Operator ceramică fină – 24 elevi - învăţământ profesional; 

c) 1 clasă – filiera tehnologică, domeniul Electric, profil Tehnic, calificarea Electrician 

exploatare  joasă tensiune – 24 elevi - învăţământ profesional; 

d) 1 clasă biprofil, filiera tehnologică, domeniul Mecanic, profil Tehnic: 

- calificarea Mecanic auto 0,5 clasă – 12 elevi - învăţământ profesional;  

- calificarea Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie, 0,5 clasă – 12 elevi - învăţământ 

dual. 

III. 1 clasă a IX a învăţământ liceal curs seral, filiera Teoretică, profil Umanist, 

specializarea – Ştiinţe sociale – 28 elevi; 

IV. 1 clasă a XI a învăţământ liceal curs seral, filiera Tehnologică, domeniul Turism şi 

alimentaţie, profil Servicii, specializarea – Tehnician în turism – 28 elevi; 

V. 1 clasă anul I postliceal, curs de zi, filiera Tehnologică, profil Tehnic, domeniul 

Materiale de construcţii, specializarea – Maistru ceramist ceramică fină – 14 elevi 

şi Maistru ceramist ceramică brută – 14 elevi; 

 

Precizăm că operatorul economic GST SAFETY TEXTILES RO SRL a solicitat un număr de 12 

locuri pentru Domeniul de bază – Industrie textilă şi pielărie, calificarea profesională – 

Confecţioner produse textile, învăţământ dual, pe care Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara nu o 

poate onora în baza faptului că nu există resurse umane calificate pentru această calificare 

profesională, necesare desfășurării unui proces educațional eficient și eficace - art.2 pct.3 din 

OMEN 5511/2021. 

 

 

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 :10 - pentru, 0- abţineri, 0- împotrivă                                       Elaborat în 2 (două) exemplare                                                                                                                                                                              
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