
  

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmației 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 08 din 06/05/2022 

 

 Consiliul de Administrație al unității de învățământ Liceul Tehnologic Forestier 
Sighetu Marmației, întrunit astăzi, 06/05/2022, în temeiul 

 OME nr. 5.154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ 
preuniversitar 

 Legea Educației Naționale 1/2011cu modificările şi completările ulterioare 
 OMEN 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 
 ORDIN nr. 5.151/30 august 2021 privind organizarea şi desfășurarea 

examenului național de bacalaureat - 2022  
 Legea nr. 138 din 30 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii 

Arhivelor Naționale nr. 16/1996, precum și Instrucțiunile privind activitatea de arhivă la 
creatorii şi deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin 
Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996 

 

 
Hotărăște: 

 

Art.1 Se aprobă Decizia privind numirea Comisiei de Bacalaureat de evaluare a 

competențelor lingvistice și digitale de la Liceul Tehnologic Forestier, Sighetu Marmației, sesiunea 

iunie-iulie 2022 precum și Subcomisia de Bacalaureat pentru recunoașterea și echivalarea 

competențelor lingvistice și digitale de la Liceul Tehnologic ”Grigore C. Moisil”, Târgu Lăpuș, 

sesiunea iunie-iulie 2022.  

Art.2 Se aprobă lucrările pentru servicii de arhivare – secretariat astfel: diplome acte de 

studii, registre matricole și registre eliberare acte de studii. 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi afișată la avizier și comunicată persoanelor nominalizate. 

 
Președinte C.A., 

Roman Maria 

 

Secretar C.A., 

Pop Maria 
 

 
 

Membri C.A. Prezenți: Roman Maria, Nemeș Loredana, Vălean Dana, Lazăr Lucian, Bledea 
Victoria, Orga Ioana-Anca, Pîrja Crina Maria, Kereszteși Adriana, Cordiș Suzana, Morocilă 
Lavinia, Pop Gheorghe, Pițura Casian 
 
 

Observator-lideri 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. 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246393

