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Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmaţiei 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 04 din 25/01/2022 

 

 Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic Forestier 
Sighetu Marmaţiei, întrunit astăzi, 25/01/2022, 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 
 OME nr. 5.578/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022—2023 
 OME nr. 5967 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, 

recunoastere  si echivalare a creditelor profesionale transferabile 
 

Hotărăşte: 
 

Art.1 Se aprobă  reducerea normei didactice de predare de către personalul didactic de predare 
cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi cu gradul didactic I pentru următoarele cadre didactice: 

 Pițura Casian – matematică 
 Vălean Dana – matematică 
 Buciută Livia – biologie 
 Hoffer Ildiko - chimie 

Art. 2 Se aprobă completarea normei didactice cu ore existente la altă/alte discipline în unitatea de 

învăţământ în care sunt titulare, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate 

cu diplomă, în concordanţă cu prevederile prezentei Metodologii şi prevederile Centralizatorului pentru 

urmîtoarele cadre didactice: 

 Nemeș Maria Loredana  - limba engleză 

 Buciuta Livia – protecția mediului 

 Nan Mirela – protecția mediului 

 Picu Horia – protecția mediului 

Art. 3 Se validează rezultatele privind echivalarea în credite profesionale transferabile a formării 

continue pentru următoarele cadre didactice: 

 Csillik Ioana – 90 credite 

 Dăncuș Camelia – 90 credite 

 Jurje Mirela – 90 credite 

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, Csillik Ioana, Vălean Dana, Lazăr Lucian, 

Pițura Casian, Morocilă Lavinia, Kereszteși Adriana, Pîrja Crina Maria, Cordiș Suzana. 

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. 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246393

