
Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmaţiei 

 

HOTĂRÂREA NR. 03 din 02/02/2023 

 

 Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic 
Forestier Sighetu Marmaţiei, întrunit astăzi, 02/02/2023, în temeiul: 

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

 Legea Educaţiei Naționale 1/2011cu modificările şi completările ulterioare 
 ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  
 Ordinul nr. 6218/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 
2023-2024 

 

Hotărăşte: 
 

Art.1 Se aprobă proiectul de încadrare pentru anul școlar 2023-2024, făcând 

precizări cu privire la fondul de ore pentru fiecare catedră.  

Art. 2. Se aprobă decontare navetă cadre didactice: Ciontea Cristian, pe ruta Baia 

Mare – Sighetu Marmației și retur ; Lazarciuc Nicolae, pe ruta Bocicoiu Mare –  Sighetu 

Marmației și retur; Moiș Marcel, pe ruta Ferești-Sighetu Marmației și retur; Țiplea 

Teodosia Adriana, pe ruta Berbești-Sighetu Marmației și retur. 

Art. 3. Diverse.  

a) Se aprobă cererile privind continuitatea pe orele vacante prevăzute în proiectul 

de încadrare pentru următoarele cadre didactice: 

Hajdu Kinga – Economie+ Educație antreprenorială 

Vișan Anca – Estetica și igiena corpului omenesc – instruire practică; 

   Moiș Marcel – Silvicultură (teorie) 

 Art. 4. Prezenta hotărâre va fi afişată la avizier și comunicată persoanelor 

nominalizate. 

Preşedinte C.A., 

Roman Maria 

Secretar C.A., 

Pop Maria 

 

Membri C.A. prezenți: Roman Maria, Nemeș Loredana, Pițura Casian, Roșu Gheorghe, 

Csillik Ioana, Orga Ioana Anca, Cordiș Suzana, Pop Ileana Ancuța, Pîrja Crina Maria , Tiran 

Florin, Țicală Ileana. 

Observator - lider grupă sindicală**, 

Dăncuș Camelia (SH) 

Leordean Meda (SLIM) 

 

** 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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