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Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmaţiei 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 02 din 05/01/2022 

 

 Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic Forestier 
Sighetu Marmaţiei, întrunit astăzi, 05/01/2022, în temeiul   

 OME nr. 5.154 din 30 august 2021pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ 
preuniversitar  

 Legea Educaţiei Nationale 1/2011cu modificările şi completările ulterioare 
 OMEN 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
 Ordin nr.5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea 

cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, an şcolar 2022-2023 
 Ordinul ministrului educației nr. 5.578/2021 pentru aprobarea Metodologiei-

cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în 
anul școlar 2022—2023 

 
 

Hotărăşte: 
 

Art.1 Se avizează planul de școlarizare propus pentru anul școlar 2022-2023, astfel: 
Clasa a IX-a: 
Liceu zi – 5 clase 

1 clasă  Vocațional sportiv fotbal 
1 clasă Resurse naturale și protecția mediului – Silvicultură 
1 clasă Resurse naturale și protecția mediului – Protecția mediului 
1 clasă  Servicii Turism și alimenbtație 
0,5 clase Tehnic – Electric 
0,5 clase Tehnic – Fabricarea produselor din lemn 

Învățământ profesional – 2 clasă 
1 clasă Estetica și igiena corpului omenesc – Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 
0,5 clase Mecanică – Operator la mașini cu comandă numerică 
0,5 clase Fabricarea produselor din lemn – Tâmplar universal 

Școală de maiștri – 1 clase 
1 clasă  Fabricarea produselor din lemn – Maistru tâmplar mobilă și binale 

Școală postliceală 
 1 clasă Turism și alimentație - Agent de turism - Ghid 

 

Art. 2 Se aprobă comisia de mobilitate pentru anul școlar 2022-2023 în următoarea componență: 

Președinte – Morar Adriana 

Membrii: - Cozuplean Luminița 

- Sandu Nicolae 

- Sarkadi Csiszar Erika  Maria 

Reprezentant sindicat: Roșu Gheorghe – Spiru Haret 

         Leordean Meda – Sindicatul Liber din Învățământ. 

 

Art. 3 Se aprobă informările / avertismentele privind numărul de absențe acumulate pentru 

următorii elevi: 

Olăriu Sara Gabriele – clasa IX-a B – liceu 

Bococi Cătălin – clasa IX-a E – profesională 
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Șandor Nicoleta – clasa IX-a E – profesională 

Ierima Denisa - clasa IX-a E – profesională 

Vas Paula - clasa IX-a E – profesională 

Fera Mariana - clasa IX-a E – profesională 

Benzar Ștefania - clasa X-a E – liceu 

 

Art.4.  Prezenta hotărâre va fi afişată la avizier și comunicată persoanelor nominalizate. 

 

Preşedinte C.A., 

Roman Maria 

Secretar C.A., 

Pop Maria 

 

Membrii C.A. prezenţi: Roman Maria, Mandra Mariana, Vălean Dana, Csillik Ioana, Pițura 

Casian, Lazăr Lucian, Kereszteși Adriana, Morocilă Lavinia. 

Observator - lider grupă sindicală**, 

Roșu Gheorghe 

Leordean Meda 

 

** Liderul grupei sindicale nu are drept de vot în cadrul consiliului de administraţie, dar semnătura 

şi poziţia sa faţă de cele discutate se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. 

 


