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Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmaţiei 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 07 din 14/04/2022 

 

 Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic Forestier 
Sighetu Marmaţiei, întrunit astăzi, 15/04/2022, 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 
 HG. nr.569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea 

cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului 
didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat, cu modificările și completările 
ulterioare 

 

 
Hotărăşte: 

 

Art.1 Se aprobă  emiterea acordului de principiu pentru prelungirea contractului 
individual de muncă în anul școlar 2022-2023, începând cu 01.09.2022 a doamnei Hajdu Kinga 
la Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației, pe catedra vacantă de Economie-Educație 
antreprenorială formată din 9 ore, având codul 1188, conform art.63 din Metodologie (OME 
5578/10.11.2021). 

Art.2 Se aprobă  emiterea acordului de principiu pentru prelungirea contractului 
individual de muncă în anul școlar 2022-2023, începând cu 01.09.2022 a doamnei Țiplea 
Teodosia Adriana la Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației, pe catedra rezervată de 
Limba română formată din 12 ore, având codul 2610, conform art.63 din Metodologie (OME 
5578/10.11.2021). 

Art.3 Se aprobă  emiterea acordului de principiu pentru prelungirea contractului 
individual de muncă în anul școlar 2022-2023, începând cu 01.09.2022 a domnului Moiș Marcel 
la Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației, pe catedra vacantă de Silvicultură formată din 
18 ore, având codul 1200, conform art.87 din Metodologie (OME 5578/10.11.2021). 

Art.4 Se aprobă  emiterea acordului de principiu pentru prelungirea contractului 
individual de muncă în anul școlar 2022-2023, începând cu 01.09.2022 a doamnei Mesaroș 
Andrea Eva Maria la Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației, pe catedra vacantă de TIC 
formată din 21 ore, având codul 2610, conform art.87 din Metodologie (OME 
5578/10.11.2021). 

Art. 5 Se aprobă desemnarea ca profesori însoțitori a doamnelor Morar Adriana și Csillik 
Ioana pentru 15 elevi din clasa a X-a E în cadrul  proiectul Erasmus+ ”Acreditare Erasmus 
pentru mobilități Erasmus+ în domeniul Formare profesională (VET)” în Portugalia . 

Art. 6 Se aprobă programul de pregătire culturală din cadrul proiectul Erasmus+ ”Acreditare 

Erasmus pentru mobilități Erasmus+ în domeniul Formare profesională (VET)”. 
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Art. 7 Se aprobă decontare navetă cadre didactice Ciontea Cristian pe ruta Baia Mare – Sighetu 

Marmației și retur; Lazarciuc Nicolae pe ruta Bocicoiu Mare – Sighetu Marmației și retur; Moiș 

Marcel pe ruta Ferești – Sighetu Marmației și retur; Cîmpan Anca pe ruta Crăciunești – Sighetu 

Marmației și retur; Țiplea Tudosia Adriana pe ruta Berbești – Sighetu Marmației. 

Art. 8 Se aprobă concediu fără plată, conform art 31(1) din Contractul colectiv de munca unic 

la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar inregistrat la M.M.P.S.-D.D.S. sub nr. 651 

din data de 28.04.2021, domnului Gulin Sorin în perioada 16.06.2021-27.07.2022. 

Art.9.  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, Lazăr Lucian, Orga 

Ioana-Anca, Pîrja Crina Maria, Kereszteși Adriana, Pițura Casian, Csillik Ioana.  

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. 


