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Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmaţiei 

 

HOTĂRÂREA NR. 26 din 24/09/2021 

 

 Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic Forestier 
Sighetu Marmaţiei, întrunit astăzi, 24/09/2021, 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 Regulamentul de organizare și funcționare (ROF), Regulamentul intern (RI) 
și Planul de Acțiune al Școlii (PAS) pentru anul școlar 2021-2022. 

Art.3 Se aprobă Raportul de evaluare internă (RAEI) pentru anul școlar 2020-2021 al 
comisiei CEAC. 

Art.4 Se aprobă Planul managerial pentru anul școlar 2021-2022. 
Art. 5 Se aprobă graficul ședințelor Consiliului de Administrație pentru anul școlar 2021-2022. 

Art. 6 Se aprobă atribuțiile membrilor Consiliului de Administrație pentru anul școlar 2021-2022. 

Art. 7 Se validează rezultatele obținute de Vișan Anca –la concursul pentru ocuparea catedrei 

vacante Electronică și automatizări - media 5,00(cinci 00) și Instruire practică – Mecanică media 

5,50(cinci 50), respectiv Pop Florin – pentru ocuparea catedrei vacante Mecanică (teorie) - media 

6,50(șase 50),  în anul școlar 2021-2022.  
Art.8 Se aprobă Decizia de desemnare echipa de elaborare, aplicare și interpretare a 

chestionarelor în vederea constituirii grupului țintă din cadrul proiectului ROSE.  
Art. 9 Se aprobă fișa postului pentru personalul didactic. 

Art.10.  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, Csillik Ioana,  Vălean Dana, Pițura Casian, Lazăr Lucian, Keresztesi 

Adriana, Batin Vasile,  Mandra Mariana. 

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. 


