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HOTĂRÂREA NR. 46 / 26. 04. 2018
Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara, întrunit în şedinţa din data de
26 aprilie 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
OMEN 3027/2018 pentru modificarea şi completarea Anexei-Regulament-cadru de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar la OMENCŞ nr. 5079/2016 privind
aprobarea Regulementului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar
Ordinul nr. 5485/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului
didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, text publicat în
M.Of. al României, în vigoare de la 24 noiembrie 2017
HG nr. 207/12.04.2018 privind stabilirea zilei de 30.04.2018 ca zi liberă, cu recuperare, în
sectorul bugetar în data de 05.05.2018 sau prelungirea timpului de lucru, până la data de
11.05.2018.
Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale 3.382/24.02.2017 privind structura anului şcolar
2017 – 2018
PV al şedinţei C.A. din data de 26 aprilie 2018
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă cererea depusă de către d-na Macaria Ana Maria – profesor titular la catedra de
Limba franceză, care solicită detaşare la cerere prin continuitate, pe motivul apropierii de
domiciliu.
Art.2 Se aprobă cererea d-nei Varga Marta – profesor titular la catedra de Limba germană, care
solicită acordul pentru pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ.Comisia de mobilitate
din cadrul unităţii şcolare a înaintat raportul cu punctajul de evaluare.
Art.3 Se aprobă cererea d-nei Drăghici Cătălina Gabriela – profesor titular la catedra Servicii,
care solicită detaşarea la cerere / în interesul învăţământului.
Art.4 Se aprobă eliberarea duplicatelor pentru actele de studii, după cum urmează:
- d-lui Argint Dragoş Emilian – absolvent Şcoala profesională, promoţia 2016;
- d-nei Pitică Niculina Roxana – absolventă clasa a XII – a, fără examen de Bacalaureat,
promoţia 2016;
- d-nei Titi Raluca – absolventă ciclul inferior al liceului, promoţia 2014.
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Cei trei absolvenţi menţionaţi mai sus au solicitat eliberarea de duplicate după actele de studii,
deoarece la momentul absolvirii studiilor, nu au predat la secretariatul instituţiei de învăţământ,
fotografii pentru diplomă, acestea fiind anulate, conform normelor metodologice.
Art.5 Se aprobă contractul de închiriere pentru Cabinetul psihologic individual – psiholog Ştef
Ioan, modificat în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.35/28.02.2018, cu privire la
stabilirea tarifelor şi cotelor provenind din închirierea spaţiilor excedentare.
Art.6 Se aprobă eliberarea acordului de principiu pentru pretransferul consimţit între unităţile de
învăţământ, la solicitarea d-nei Ştaier Ioana Elena – profesor titular al Liceului Tehnologic „Ioan
Bojor” Reghin, la catedra incompletă de TIC (14 ore) vacantă pentru un an şcolar, la Liceul
Tehnologic Nr.1 Sighişoara. Aprobarea cererii a avut la bază următoarele: Comisia de mobilitate
a înaintat raportul cu punctajul de evaluare (65,1 puncte), d-na prof. Ştaier Ioana Elena a susţinut
proba practică la TIC – organizată de ISJ Mureş şi a depus la dosar tabelul din care reiese
rezultatul – nota: 8. Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara precizează
că se va redacta o notă prin care d-na prof. Ştaier Ioana Elena va fi informată că această catedră
de 14 ore TIC nu poate fi garantată, fiind condiţionată de realizarea planului de şcolarizare la
clasa a IX – a şi de faptul că din planul de şcolarizare pentru anul 2018 – 2019, MEN nu a
aprobat o clasă propusă la învăţământul seral.
Art.7 Se aprobă scoaterea la licitaţie a unui spaţiu excedentar din clădirea A2 a unităţii şcolare, în
vederea amenajării unui chioşc alimentar.
Art.8 Se aprobă, în conformitate cu metodologia în vigoare, înfiinţarea unei Comisii pentru
evaluare licitaţie şi a unei Comisii pentru rezolvarea contestaţiilor.
Componenţa Comisiei de evaluare licitaţie este:
- preşedinte – director adjunct, prof. Cioc Bianca
- membrii – administrator patrimoniu - Rujoi Claudia
reprezentant Primărie – Morar Carmen
- secretar – prof. Cismaş Silvia Manuela
Componeţa Comisiei pentru rezolvarea contestaţiilor este:
- preşedinte – director, prof. Tittes – Gherman Mihaela
- membrii – prof. Rusu Jozsef
reprezentant Primărie – Raţ Carmen
- secretar - prof. Cismaş Silvia Manuela
Art.9 Se aprobă recuperarea zilei de 30 aprilie 2018, astfel:
- pentru personalul didactic, recuperarea se va efectua în perioada 2 – 10 mai 2018, prin
prelungirea programului cu câte o oră, astfel:
 înv. liceal / profesional câte o oră de la 14 la 15 sau de la 7 la 8 în cazul în care în orar
există oră de la 14 la 15
 înv. postliceal şi şcoala de maiştri, câte o oră oră în plus pe zi, de la 19 la 20
 Pentru înv. cu frecvenţă redusă, o zi în plus, în data de 07.05.2018
- pentru personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic:
 cerere concediu de odihnă
 recuperare conform graficului întocmit de serviciile Secretariat şi Administrativ
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Art.10 Se aprobă elaborarea unui punct de vedere oficial, legat de denigrările aduse în spaţiul
virtual, unităţii şcolare, care aduc grave prejudicii de imagine. Documentul va fi înmânat
Consiliului Local Sighişoara.

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 9 - abţineri..... ,- împotrivă...

Elaborat în 2 (două) exemplare
Ex.1/2

