LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SIGHIŞOARA
Str.Tache Ionescu nr.18
Telefon-0265771742
Fax-0265772232
E-mail: licteh1sigh@yahoo.com
miusigh@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 34 / 26. 09. 2017
Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara, întrunit în şedinţa din data de
26 septembrie 2017
În conformitate cu LEGEA 1/2011 a Educaţiei Naţionale modificată prin OUG nr. 49/2014
În temeiul Ordinului 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
Ordinul 3.382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017 – 2018
PV al şedinţei C.A. din data de 26 septembrie 2017
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă oferta managerială a directorului şi a directorului adjunct.
Art.2 Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei de monitorizare SCIM.
Art.3 Se aprobă planul managerial şi planul operaţional al Comisiei pentru Programe şi Proiecte
Educative.
Art.4 Se aprobă comisiile metodice şi de lucru discutate în şedinţa C.P. din data de 06.09.2017,
după cum urmează:
1. Comisia pentru curriculum – responsabil – dir. adj., prof. Cioc Bianca
2. Comisia CEAC – responsabil – prof. Iosif Dorina
3. Comisia de perfecţionare şi formare continuă – responsabil – prof. Cismaş Manuela
4. Comisia SSM – responsabil – prof. Sârbu Ion
5. Comisia SCIM – responsabil – dir. prof. Tittes – Gherman Mihaela
6. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminare în
mediul şcolar şi de promovare a interculturalităţii - responsabil – dir. prof. Tittes –
Gherman Mihaela
7. Comisia pentru Programe şi Proiecte Educative – responsabil – prof. Maior Angela
8. Comisia diriginţilor – responsabil – prof. Coşara Adina
9. Comisia SNAC - responsabil – prof. Pop Aurelia
10. Comisia pentru evaluare obiectivă a activităţii didactice - responsabil – dir. prof. Tittes –
Gherman Mihaela
11. Comisia pentru notare ritmică – resposabil – prof. Drăgan Cristina
12. Comisia pentru monitorizarea absenţelor – responsabil – prof. Cismaş Manuela
13. Comisia pentru revizuirea ROI - responsabil – dir. adj., prof. Cioc Bianca
14. Comisia pentru instruire practică auto - resposabil – prof. Drăgan Cristina
15. Comisia pentru acordarea de burse sociale şi “Bani de liceu” - resposabil – prof. Curcji
Irina
16. Comisia pentru acordarea burselor profesionale - resposabil – prof. Rusu Jozsef
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17. Comisia PSI - resposabil – prof. Medrea Ovidiu
18. Comisia pentru proiecte şi programe europene - resposabil – prof. Ciuchină Adela
19. Comisia pentru echivalarea creditelor profesionale transferabile - responsabil – dir. prof.
Tittes – Gherman Mihaela
20. Comisia pentru promovarea imaginii şcolii - responsabil – dir. prof. Tittes – Gherman
Mihaela
21. Comisia pentru revizuirea PAS – responsabil – prof. Iosif Dorina
22. Comisia pentru actualizarea site-ului şcolii - responsabil – informatician Pavel Aurelian
23. Comisia pentru olimpiade şi concursuri – responsabil – dir. adj., prof. Cioc Bianca
24. Comisia metodică “Limbă şi Comunicare” – responsabil – prof. Suciu Elena
25. Comisia metodică “Limbi moderne” – responsabil – prof. Ciuchină Adela
26. Comisia metodică “Matematică – Fizică” - resposabil – prof. Rusu Jozsef
27. Comisia Metodică “Chimie – Biologie” - resposabil – prof. Curcji Irina
28. Comisia metodică “Om şi Societate” – responsabil – prof. Sârbu Ion
29. Comisia metodică “Tehnologii”
- responsbil arie curriculară – prof. Tarţa - Moga Ana
- responsabil comisie “Tehnic” – prof. Drăgan Cristina
- responsabil comisie “Servicii” – prof. Drăghici Cătălina
Art. 5 Se aprobă acordul de parteneriat educaţional între Parohia 6 Sighişoara şi Liceul
Tehnologic Nr. 1 Sighişoara, depus în data de 21. 09. 2017.
Art.6 Se aprobă închirierea mesei de tenis situată în holul de la parterul clădirii A1, tariful de 10
lei / oră, numărul maxim de jucători să fie patru, două zile pe săptămână, în intervalul orar 18 –
20.
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 8, - abţineri..... ,- împotrivă...

Elaborat în 2 (două) exemplare
Ex.1/2

