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HOTĂRÂREA NR. 36 / 6. 11. 2017
Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara, întrunit în şedinţa din data de
6 noiembrie 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 M.E.N. nr. 5360 din 10.11.2017 privin aprobarea calendarului etapelor şi acţiunilor în
învăţământul dual şi în învăţămîntul profesional pentru anul şcolar 2018-2019
OMEN nr. 3554/29.03.2017 privind Metodologia de organizare și funcționare a învațământului
dual
OMEN 4795 din 31.08.2017 Calendar admitere învăţământ profesional şi învăţământ dual, an
şcolar 2018-2019
Ordinul 3.382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017 – 2018
PV al şedinţei C.A. din data de 6 noiembrie 2017
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se analizează statisticile efectuate de către directorii instituţiei de învăţământ, referitoare la
siutuaţia numărului de elevi care frecventeză clasa a VIII-a în şcolile generale din municipiul
Sighişoara şi din zona limitrofă, în vederea întocmirii proiectului planului de şcolarizare 2018 –
2019.
Art.2 Se aprobă criteriile de selecţie pentru candidaţii care doresc să continue studiile în ciclul
superior al liceului, învăţământ seral, Filiera Tehnologică, Profilul Servicii, Specializarea:
Tehnician în Activităţi de Comerţ, în anul şcolar 2018 – 2019, la Liceul Tehnologic Nr. 1
Sighişoara. Prioritari sunt candidaţii care au absolvit 10 clase la Profilul Servicii. În limita
locurilor se pot înscrie şi absolvenţii altor profiluri, urmând ca aceştia să susţină examene de
diferenţă.
Art.3 Se aprobă propunerea d-lui director Voia Aurelian de la S.C. CESIRO S.A., referitoare la
organizarea unei întâlniri cu reprezentanţii agenţilor economici din Sighişoara, în vederea
stabilirii necesarului de locuri pentru diverse calificări din cadrul învăţământului profesional
dual.
Art.4 Se aprobă solicitarea d-nei Bec Ella referitoare la transferul fiicei sale, Bodislav Daniela
Rodica de la Liceul Gaz Metan Mediaş, calificarea operator extracţii sonde la Liceul Tehnologic
Nr.1 Sighişoara, clasa a X – a, calificarea comerciant-vânzător, pe motivul apropierii de
domiciliu.
Art.5 Se aprobă solicitarea d-nei Filip Cosmina referitoare la transferul fiului său, Filip
Laurenţiu Cristian de la Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara la Colegiul Tehnic „Transilvania” din
Braşov, pe motivul schimbării de domiciliu, conform documentelor anexate.
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Art.6 Nu se aprobă, în baza prevederilor ROFUIP, solicitarea d-nei Totto Dorina referitoare la
transferul fiului său, Totto Ioan din clasa a IX-a F de la Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara la
Liceul Tehnologic „Traian Vuia” din Tg. Mureş, pe motivul schimbării profilului.
Art.7 Se aprobă data Balului Bobocilor, 10 noiembrie 2017, programul artistic, intervalul orar
de desfăşurare: 17 – 20.
Art.8 Se aprobă Planul de intervenţie a domnului psiholog Ştef Ioan, pentru elevii cu risc crescut
de absenteism pentru anul şcolar 2017-2018, precum şi activităţile de prevenţie şi intervenţie
care se vor desfăşura în semestrul I şi II.
Art. 9 Se aprobă solicitarea domnului Stănuţ Claudiu Ovidiu referitoare la eliberarea de
duplicate pentru:
- certificat de absolvire a şcolii profesionale, diplomă cu seria A, nr. 0061199, eliberat la data de
30.01.2003
- adeverinţă de competenţe profesionale, diplomă cu seria A, nr. 0061199, eliberată la data de
30.01.2003
- certificat de absolvire a liceului, diplomă cu seria A, nr. 0158954, eliberat la data de 20.09.2005
-certificat de competenţe profesionale, diplomă cu seria B, nr. 0010214, eliberată la data de
20.09.2005
-diplomă de bacalaureat, seria U, nr. 0230773, eliberată la data de 20.07.2006.
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
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