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HOTĂRÂREA NR 23 / 20. 01. 2017
Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara, întrunit în şedinţa din data de
20 ian. 2017
În conformitate cu Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale, text în vigoare
începând cu data de 17 iulie 2016, text actualizat în baza actelor normative modificatoare,
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 14 iulie 2016.
În temeiul Ordinului MECS nr. 4621/2015 - 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 ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4621/2015 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 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 601 din 10 august 2015,
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079 /
31.08.2016
Anexa la OMENCŞ nr. 5739 / 14.11.2016: Metodologia – cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017 - 2018
Ordinul nr. 4577 / 20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
PV al şedinţei C.A. din data de 20. 01. 2017
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă temele de proiect pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale.
Art.2 Se aprobă cererea d-nei prof. Maior Angela, în vederea transferului pe catedra de
Alimentaţie publică / Turism, în urma restângerii de activitate nesoluţionată în anul şcolar 20152016 şi detaşării în interesul învăţământului, în conformitate cu articolul 48 alineatul 2.3 din
Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul
preuniversitar în anul şcolar 2017 – 2018.
Art.3 Se abrobă componenţa comisiei de desemnare a cadrelor didactice titulare care intră în
reducere de activitate prin evaluare obiectivă conform criteriilor prevăzute în ANEXA 2 a
metodologiei, art.26 alineatul 1 şi 3. Comisia aprobată în conformitate cu metodologia este
formată din:
Preşedinte: director - prof. Tittes – Gherman Mihaela
Membru: prof. Tarţa Moga Ana
Membru: Cismaş Manuela Silvia
Art.4 Se aprobă transferul elevei Szabo Iuliana din clasa a IX - a C în clasa a IX – a F.R.
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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 ...., - abţineri..... ,- împotrivă...

Elaborat în 2 (două) exemplare
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