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HOTĂRÂREA NR. 37 / 27. 11. 2017
Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara, întrunit în şedinţa din data de
27 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
OMEN Nr. 5472 / 07.11.2017 - Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare
pentru învățământul preuniversitar de stat
OMEN Nr. 5.360 din 16 octombrie 2017 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor
pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru
anul școlar 2018-2019
Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale3.382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017 –
2018
PV al şedinţei C.A. din data de 27 noiembrie 2017
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018 – 2019, în conformitate
cu Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul
preuniversitar de stat, pe baza criteriului legislativ, a criteriului economic, a criteriului
demografic şi geografic. Au fost luate în considerare solicitările agenţilor economici pentru
învăţământul profesional, depuse până la data de 17. 11. 2017 , conform OMEN Nr. 5360/16.10.
2017.Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018 – 2019 cuprinde 27 clase.Pentru
formaţiunile de început s-au propus 8 clase din care 3 clase pentru învăţământul liceal, 4 clase
pentru învăţământul profesional şi 1 clasă învăţământ seral.
Liceu clasa a IX-a:
- 1 clasă – Tehnician în Activităţi Economice
- 1 clasă – Tehnician Electrician Electronist Auto
- 1 clasă – Tehnician Proiectant CAD
Învăţământ profesional clasa a IX-a:
- 1 clasă – Lucrător Hotelier
- 1 clasă – Mecanic Utilaje şi Instalaţii din Industrie
- 1 clasă – Confecţioner Produse Textile
- 1 clasă – Electrician Exploatare Joasă Tensiune
Liceu seral clasa a XI-a
- 1 clasă – Tehnician în Activităţi de Comerţ
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Art.2 Se aprobă solicitarea d-nei profesor Tarţa Moga Ana – responsabil Arie Curriculară
Tehnologii, referitoare la dotarea atelierului de lăcătuşerie cu utilaje / dispozitive specifice, în
baza ataşării necesarului şi a sumelor aferente.
Art.3 Se aprobă solicitarea d-nei profesor Cismaş Manuela Silvia – responsabil Comisie Formare
Continuă şi Perfecţionare, de a se prevedea în buget unele sume pentru perfecţionarea periodică a
personalului didactic şi didactic auxiliar, după cum urmează:
- Decontarea integrală a cursurilor obligatorii legate de modificările legislative în domeniul
educţional, financiar şi al situaţiilor de urgenţă.
- Decontarea anuală a sumei de 200 RON / persoană cadrelor didactice care sunt titulare la
Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara şi care nu îndeplinesc condiţia acumulării a 90 CPT odată
la 5 ani şi care au mai mult de 2 ani până la pensie.
Art.4 Se aprobă programul activităţilor extracurriculare din perioada următoare:
- 28.11.2017 – Serbare - Ziua Naţională
- 29.11.2017 – Întâlnirea Tinerilor Liceeni
- 1.12.2017 – participare la manifestările organizate de primăria Sighişoara cu ocazia Zilei
Naţionale
- 18.12.2017 - Târgul de Crăciun – participare cu program artistic şi stand de vânzare a
produselor realizate de către elevi la Atelierul lui Moş Crăciun şi la atelierul de ceramică din
cadrul Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara.
- 21.12. 2017 – Serbare de Crăciun
Art.5 Se aprobă cererile pentru decontare a navetei, următoarelor cadre didactice: Popa Ianina,
Rus Cristina, Suciu Elena.
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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