
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 SIGHIŞOARA 
STR. TACHE IONESCU, NR. 18, JUD. MUREŞ 

Tel: 0265 77 1742; Fax: 0265 77 2232 
www.gsiusighisoara.ro 
licteh1sigh@yahoo.com 

miusigh@yahoo.com 

 

MINISTERUL 

E D U C A Ţ I E I  

N A Ţ I O N AL E  

 

 

Proces – verbal  
 

Încheiat azi, 21.09.2017 cu ocazia Şedinţei Consiliului Reprezentativ al Părinţilor pe Şcoală 

       

Ordinea de zi 

 

1. Prezentarea Cap. 5 din ROFUIP referitor la Consiliul Reprezentativ al Părinţilor pe Şcoală 

2. Desemnarea unui preşedinte şi a doi vicepreşedinţi 

3. Prezentarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului reprezentativ al 

părinţilor din Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara 

4. Stabilirea atribuţiilor pentru cei desemnaţi la pc.2 

5. Desemnarea unui părinte în Comisia CEAC 

6. Desemnarea unui părinte în Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de 

corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii 

7. Desemnarea unui părinte în Comisia pentru programe şi proiecte educative 

8. Alegerea reprezentantului părinţilor în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic 

Nr.1 Sighişoara 

9. Informare referitoare la Asociaţia Hermann Oberth - redirecţionare 2% din impozit 

10. Prezentare Structura anului şcolar 2017 – 2018 - Ordinul 3.382/24.02.2017 

11. Informare cu privire la realizarea planului de şcolarizare 

12. Prezentarea mijloacelor moderne de supraveghere (camere video, monitoare, căsuţa 

portarului, bilete de voie pentru elevi, accesul în şcoală pe baza carnetului de elev, sistem de 

supraveghere al şcolii pe timpul nopţii şi în weekend) a elevilor pe timpul pauzelor şi al 

orelor de curs, în scopul asigurării siguranţei elevilor şi al păstrării bunurilor instituţiei de 

învâţământ 

13. Propuneri îmbunătăţire ROI 

14. Sondaj de opinie şi sugestii referitoare la Programul naţional – Şcoala Altfel – 2017 – 2018 

15. Prezentarea activităţilor extraşcolare din aul şcolar 2016 – 2017 

16. Situaţia absenteismului din aul şcolar 2016 – 2017 

17. Diverse  

 

La această şedinţă, desfăşurată între orele 15
30

 – 17, au participat un număr de 25 părinţi. 

Nu a fost prezent niciun reprezentant al părinţilor elevilor din clasele: 

1. a IX – a A, diriginte: prof. Maior Angela 

2. a IX – a B, dirigine: prof. Drăgan Cristina 

3. a XI – a E1_p, diriginte: prof. Lazăr Carmen 

4. a XII – a B1 , diriginte: prof. Drăghici Cătălina 

5. a XII – a C1, diriginte: prof. Alamă Sergiu 

- A fost aleasă cu unanimitate de voturi, conducerea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor pe 

Şcoală, după cum urmează: 

Preşedinte: D-na Hetrea Călină Ioana (cl. a XI – a C1) 

Vicepreşedinte: D-na Orban Manuela (cl. a X – a C) 

Vicepreşedinte: D-na Dima Stela (cl. a XI – a A1) 
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- A fost desemnat cu unanimitate de voturi, un părinte: d-na Pipei Tabita (cl. a IX – a E) în 

Comisia CEAC. 

- A fost desemnat cu unanimitate de voturi, un părinte: d-na Lăcătuş Ramona (cl. a X – a A) 

în Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 

mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii. 

- A fost desemnat cu unanimitate de voturi, un părinte: d-na Lascu Vasilica (cl. a X – a B) în 

Comisia pentru programe şi proiecte educative. 

- A fost desemnat cu unanimitate de voturi, un părinte: d-na Hetrea Călină Ioana (cl. a XI – a 

C1) reprezentant al părinţilor în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr.1 

Sighişoara. 

- A fost aprobat cu unanimitate de voturi Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului reprezentativ al părinţilor din Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara 

Propuneri îmbunătăţire ROI – nu au fost precizate, părinţii fiind de acord cu ROI din anul şc. 2016 

– 2017. 

Sondaj de opinie şi sugestii referitoare la Programul naţional – Şcoala Altfel – 2017 – 2018 - nu au 

fost precizate, părinţii fiind de acord cu activităţile derulate  în anul şc. 2016 – 2017. 

La punctul “Diverse” de pe ordinea de zi a şedinţei, dl. psiholog Ştef Ioan a prezentat informaţii 

utile despre cabinetul psihologic, un referat: “De ce mint copiii?” şi a  aplicat un chestionar.  

D-na  prof. Maior Angela a făcut precizări referitoatre la purtarea cravatei – element de siguranţă al 

elevilor, personalizarea instituţiei de învăţământ.  

Nu se mai înscrie nimeni la cuvânt şi şedinţa se suspendă, drept pentru care s-a încheiat prezentul 

proces verbal. 

Şedinţa a fost condusă de către: 

     Director adjunct – prof. Cioc Bianca 

 

     Coordonator Comisie programe educative şcolare şi extraşcolare: prof. Maior Angela 

 

     Psiholog: Ştef Ioan 


