Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmaţiei
HOTĂRÂREA NR. 36 din 12/11/2021

Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic Forestier
Sighetu Marmaţiei, întrunit astăzi, 12/11/2021, 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. 5558/2389/05.11.2021, privind modificarea si completarea OME/MS nr. 5338/2015/2021, pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul
unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea
imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2
 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 La nivelul Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmației începând cu data de
15.11.2021, cursurile se desfășoară cu prezență fizică, procentul de vaccinare a personalului fiind mai
mare de 60%.
Art. 2 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. 3 Se aprobă decontare navetă cadre didactice Țiplea Adriana pe ruta Berbești – Sighetu
Marmației și retur; Cîmpan Anca pe ruta Crăciunești – Sighetu Marmației și retur; Ciontea Cristian
pe ruta Baia Mare – Sighetu Marmației și retur;
Art. 4 Se aprobă transferul elevului Marcos George, elev la Liceul cu Program Sportiv Cluj
Napoca în clasa a XI-a, la Liceul tehnologic Forestier Sighetu Marmației în clasa a XI-a B profil
sportiv, specializarea baschet.
Art. 5 Se aprobă transferul elevei Chiper Ana Diana, elevă la Liceul Dimitrie Paciurea București
în clasa a XI-a, la Liceul tehnologic Forestier Sighetu Marmației în clasa a XI-a D profil prelucrarea
lemnului, specializarea Tehnician designer mobilă și amenajări interioare – cu examen de diferență.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi afişată la avizier, comunicată serviciului secretariat, persoanelor
nominalizate și Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.
Preşedinte C.A.,
Roman Maria
Secretar C.A.,
Jurje Mirela
Membrii C.A. prezenţi: Roman Maria, Csillik Ioana, Lazăr Lucian, Pițura Casian, Mandra
Mariana, Morocilă Lavinia, Vălean Dana, Kereszteși Adriana, Batin Vasile.
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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