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HOTĂRÂREA NR. 40 / 26. 01. 2018
Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara, întrunit în şedinţa din data de
26 ianuarie 2018
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 ministrului Educaţiei Naţionale 3.382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017 –
2018
PV al şedinţei C.A. din data de 26 ianuarie 2018
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă definitivarea situaţiei şcolare după promovarea examenelor de diferenţă a elevei
Chirilă Denisa, transferată de la învăţământul profesional la învăţământul liceal, în cadrul
Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara. Se impun următoarele precizări:
În baza cererii nr. 1488 din 16.08.2017, prin care dl. Chirilă Mircea solicită transferul fiicei sale
Chirilă Denisa din clasa a X – a învăţământ profesional, calificarea Lucrător hotelier, în clasa
a X – a liceu, specializarea Tehnician în activităţi economice, în cadrul şedinţei Consiliului de
Administraţie din data de 28.08.2017, s-a aprobat această cerere în baza articolelor:
-

-

art. 152 litera f) – Elevii din clasele a X-a şi a XI-a din învăţământul profesional cu
durata de trei ani se pot transfera în clasa a X-a din învăţământul liceal, cu respectarea
condiţiei de medie a clasei la care solicită transferul şi după promovarea examenelor de
diferenţă.
art. 155 alineatul (2) litera c) – Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ,
cu schimbarea profilului şi/sau specializării se efectuează în perioada vacanţei de vară.

Articolele menţionate fac parte din ROFUIP. Astfel, eleva Chirilă Denisa a fost transferată,
îndeplinind condiţia de medie în perioada vacanţei de vară, din clasa a X-a D, domeniul Turism,
calificarea Lucrător hotelier, (înv. profesional) în clasa a X-a B specializarea Tehnician în
activităţi economice (înv. liceal). Eleva a susţinut examenele de diferenţă, notele obţinute
urmând a fi trecute în foaia matricolă, ca medii anuale la modulele de specialitate.
De asemenea, precizăm că la această şedinţă au fost convocaţi atât eleva Chirilă Denisa cât şi
părintele său dl. Chirilă Mircea, cu scopul ca cel din urmă să corecteze cererea de transfer,
aceasta fiind completată în mod greşit, întrucât la data depunerii, eleva era încă în clasa a X-a şi
nu în clasa a XI-a. Dl. Chirilă Mircea a corectat cererea de transfer sub semnătură.
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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 10, - abţineri..... ,- împotrivă...

Elaborat în 2 (două) exemplare
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