
Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmaţiei 

 

HOTĂRÂREA NR. 17 din 26/09/2022 

 

 Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic 
Forestier Sighetu Marmaţiei, întrunit astăzi, 26/09/2022, 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. 3505/2022 privind structura anului şcolar 2022-2023  
 ORDIN nr. 3.610 din 20 aprilie 2022 privind măsuri de aplicare și corelare a 

planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal - filiera tehnologică și 
postliceal cu structura anului școlar 2022-2023 

 

Hotărăşte: 
 

Art.1 Se aprobă planificarea pentru Programul Național  ”Școala altfel” și 

”Săptămâna verde” pentru anul școlar 2022-2023, astfel: 

27 februarie 2023 – 2 martie 2023 Școala altfel; 

24 aprilie2023 – 28 aprilie 2023 Săptămâna verde. 

Art. 2 Se aprobă graficul și ordinea de zi a ședințelor ordinare ale Consiliului de 

Administrație, în anul școlar 2022-2023. 

Art. 3. Se aprobă atribuțiile membrilor Consiliului de Administrație.  

Art. 4. Se aprobă modificarea schemei de personal nedidactic prin transformarea 

postului de portar – personal nedidactic în post de muncitor – personal nedidactic, conform 

art. 96, al. 7, litera f. din LEN, în urma demisiei cu nr. 1263/01.08.2022, depusă de d-nul 

Gulin Sorin, angajat al Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmației pe postul de 

portar și a Hotărârii ISJMM nr 207/24.08.2022. 

Art.5. Se aprobă Fișele postului pentru personal didactic de predare (profesori), 

personal didactic auxiliar și personal nedidactic.  

Art. 6. Se aprobă concediile de odihnă ale cadrelor didactice de predare (profesori), 

conform structurii anului școlar 2022-2023.  

Art. 7. Se aprobă Organigrama CEAC, Strategia internă de evaluare a calității, 

Planul de îmbunătățire al activității Comisiei CEAC pentru anul școlar 2022-2023. 

Art. 8. Diverse 

a) Se aprobă cererile de transfer ale elevilor:  

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


- Kereszteși Alexandra Maria – elevă la Liceul Tehnologic Forestier Sighetu 

Marmației, dorește transfer la Liceul cu program sportiv ”Bihorul”; 

- Petrar Alin Vasile – elev la Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației, 

dorește transfer la Liceul Teoretic ”George Pop de Băsești” Sighetu Marmației.  

b) Se aprobă Calendarul activităților școlare și extrașcolare pentru anul școlar 2022-

2023 , prezentat de d-na Csillik Ioana – consilier educativ.  

 Art.10. 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, 

Vălean Dana, Csillik Ioana, Pop Gheorghe, Orga Ioana Anca, Pîrja Crina Maria, Cordiș 

Suzana, Pop Ileana Ancuța, Țicală Ileana 

  

Observatori - lideri 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. 


