Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmaţiei

HOTĂRÂREA NR. 25 din 17/09/2021

Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic Forestier
Sighetu Marmaţiei, întrunit astăzi, 17/09/2021, în temeiul

OMEN 4619/22.09.2014 privind Metodologia cadru de organizare și funcționare
a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările si
completările ulterioare

Legea Educaţiei Nationale 1/2011cu modificările şi completările ulterioare

OMEN 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

OMEC nr. 5991/11.11.2020 privind Metodologia – cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022

O-ME/MS nr. 5338/1082/01.10.2021, pentru aprobarea măsurilor de organizare
a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

OMEN nr. 4959/02.09.2013, pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi
desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe
parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
Hotărăşte:
Art.1 La nivelul Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmației activitățile didactice se vor
desfășura cu prezență fizică, cu respectarea condițiilor de siguranță epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, conform preverilor legale si procedurilor interne.
Art.2 Se aprobă ocuparea funcției Coordonator pentru proiecte și programe educative
școlare și extrașcolare de către doamna Csillik Ioana în anul școlar 2021-2022.
Art.3 Se aprobă organigrama, orarul, graficul de practică comastă, graficul de serviciu pe
școală a directorilor, plata cu ora pentru cadrele didactice, orar administrativ pentru anul școlar
2021-2022.
Art.4 Se aprobă comisiile permanente și temporare pentru anul școlar 2021-2022.
Art. 5 Se aprobă cererile de transfer ale elevilor:
Nr.
crt

Nume si
prenume elev

Clasa

Unitatea școlară de la
care se transferă

Unitatea școlară la care
se transfera
LICEUL TEORETIC
”GEORGE POP DE
BASESTI” VISEU DE SUS
COLEGIUL TEHNIC
I.C.BRĂTIANU

1.

BENZAR FILIP

X-

LICEUL TEHNOLOGIC
FORESTIER SIGHETU M.

2.

TOTH SARA

X

LICEUL TEHNOLOGIC
FORESTIER SIGHETU M.

Nivel
de înv.

Observaţii

Art.6 Se aprobă reînscrierea elevului ANIȘOREAC FLORIN – clasa XII-liceu.
Art.7 Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului didactic Electronică și
automatizări-teorie, mecanică – teorie, mecanică – instruire practică pe durată determinată în
anul școlar 2021-2022.
Art. 8 Se aprobă comisia de concurs pentru ocuparea postului de Pregătire practică – prelucrarea
lemnului pentru anul școlar 2021-2022, în următoarea componență:
Președinte: Mandra Mariana director adjunct la Liceul Tehnologic Forestier
Membrii: Sandu Nicolae – profesor electrotehnică
Bârsan Paulina – profesor electrotehnică
Negrea Cornel – profesor mecanică
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Tomoiagă Maria – profesor mecanică
Reprezentant ISJ Maramureș – prof. Bonaț Ioan – inspector pentru învățământ profesional
și tehnic
Secretar: prof. Cozuplean Luminiţa
Asistenţi
Art. 9 Se aprobă comisia de organizare şi desfăşurare a probei practice/orale în profilul postului,
a inspecţiei la clasă sau a interviului pentru ocuparea posturilor vacante în anul școlar 2021-2022, în
următoarea componență:
Președinte: Roman Maria – director Liceul Tehnologic Forestier
Membrii: Sandu Nicolae – profesor electrotehnică
Bârsan Paulina – profesor electrotehnică
Negrea Cornel – profesor mecanică
Tomoiagă Maria – profesor mecanică
Secretar: prof. Cozuplean Luminiţa
Art. 10 Se aprobă comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi evaluarea
lucrărilor scrisede la concursul pentru ocuparea vacante în anul școlar 2021-2022, în următoarea
componență:
Președinte: Roman Maria – director Liceul Tehnologic Forestier
Membrii: Sandu Nicolae – profesor electrotehnică
Bârsan Paulina – profesor electrotehnică
Negrea Cornel – profesor mecanică
Tomoiagă Maria – profesor mecanică
Secretar: prof. Cozuplean Luminiţa
Art.11. 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, Pițura Casian, Lazăr Lucian, Mandra Mariana, Vălean Dana, Batin
Vasile, Keresztesi Adriana Csillik Ioana.
Observator - lider grupă sindicală**,
Roșu Gheorghe
** 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.
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