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Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmaţiei 

 

HOTĂRÂREA NR. 27 din 01/10/2021 

 

 Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic Forestier 

Sighetu Marmaţiei, întrunit astăzi, 01/10/2021, în temeiul   

 OME nr. 5154/30.08.2021, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 

si functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar 

 Legea Educaţiei Nationale 1/2011cu modificările şi completările ulterioare 

 OMEC 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

 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 

 HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice cu modificările și completările ulterioare 

 Adresa Inspectoratului Școlar Județean Maramureș nr. 6727/01.10.2021 

 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  Se aprobă suspendarea cursurilor cu prezență fizică pentru clasa a X-a A pentru o 

perioadă de 14 zile. 

Art. 2  Se aprobă calendarul de organizarea concurs pentru ocupare 0,5 norme post vacant – 

didactic auxiliar. 

Proba scrisă – 22.10.2021 

Interviu – 27.10.2021 

Depunerea dosarelor de înscriere – 04.10.2021-10.10.2021 

Art. 3  Se aprobă condițiile specifice de participare la concurs pentru ocuparea postului de 

secretar 0,5 norme astfel: 

- Nivelul studiilor – superioare; 

- Vechime în muncă – 5 ani; 

- Nivelul postului – I superioare 

Art. 4  Se aprobă comisia de concurs pentru ocuparea a 0,5 norme secretar în următoarea 

componență: 

Președinte: Roman Maria 

Secretar: Pop Maria 

Membrii: Vraja Ana Maria 

Manole Andreea 

Art. 5  Se aprobă comisia de contestații a concursului pentru ocuparea a 0,5 norme secretar în 

următoarea componență: 

Președinte: Pițura Casian 

Secretar: Pop Maria 

Membrii: Laviță Emilia 

Onujec Maria 
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Art. 6  Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului de Pregătire practică – 

prelucrarea lemnului pentru perioadă determinată în anul școlar 2021-2022. 

Art. 7  Se aprobă comisia de concurs pentru ocuparea postului de Pregătire practică – 

prelucrarea lemnului pentru anul școlar 2021-2022, în următoarea componență: 

Președinte: Pițura Casian – membru CA de la Liceul Tehnologic Forestier 

Membrii: Ștețca Mariana – profesor prelucrarea lemnului 

Vouciuc Vasile – maistru instructor prelucrarea lemnului 

Reprezentant ISJ Maramureș – prof. Bonaț Ioan – inspector pentru învățământ profesional 

și tehnic 

Secretar: prof. Cozuplean Luminiţa 

Asistenţi 

Art. 8  Se aprobă comisia de organiyare şi desfăşurare a probei practice/orale în profilul postului, 

a inspecţiei la clasă sau a interviului pentru ocuparea postului de Pregătire practică – prelucrarea 

lemnului pentru anul școlar 2021-2022, în următoarea componență: 

Președinte: Mandra Mariana – director adjunct Liceul Tehnologic Forestier 

Membrii: Ștețca Mariana – profesor prelucrarea lemnului 

Vouciuc Vasile – maistru instructor prelucrarea lemnului 

Secretar: prof. Cozuplean Luminiţa 

Art. 9  Se aprobă comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi evaluarea 

lucrărilor scrisede la concursul pentru ocuparea postului de Pregătire practică – prelucrarea lemnului 

pentru anul școlar 2021-2022, în următoarea componență: 

Președinte: Mandra Mariana – director adjunct Liceul Tehnologic Forestier 

Membrii: Ștețca Mariana – profesor prelucrarea lemnului 

Vouciuc Vasile – maistru instructor prelucrarea lemnului 

Secretar: prof. Cozuplean Luminiţa 

Art. 10  Se aprobă demararea procedurii de acreditare pentru următoarele calificări 

profesionale: 

Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist – domeniul Estetica şi igiena corpului omenesc; 

Operator la maşini cu comandă numerică  - domeniul Mecanică. 

Art. 11  Se aprobă demararea procedurii de autorizare pentru următoarele calificări 

profesionale: 

- Învăţământ postliceal domeniu Turism şi alimentaţie, calificarea profesională – Agent de 

turism – ghid şi Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie.; 

Art. 12.  Prezenta hotărâre va fi afişată la avizier, comunicată serviciului secretariat și  

persoanelor nominalizate. 

 

Preşedinte C.A., 

Roman Maria 

Secretar C.A., 

Pop Maria 

 

 

Membrii C.A. prezenţi: Roman Maria, Mandra Mariana, Csillik Ioana, Lazăr Lucian, Pițura 

Casian, Vălean Dana, Batin Vasile, Keresztesi Adriana, Morocilă Lavinia 

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. 


