
 

 

 

Consiliul de administrație al LiceuluiTehnologic Special Nr. 1 Oradea 

 

HOTĂRÂREA NR. 80 
Din data de 28.09.2020 

 
 Având în vedere:  

• Legea Educației Naţionale  nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

• ”Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar”, aprobat prin OMEC 5447/2020;  

• OMEN 4619/2014 - “Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului 

de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar”, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Special Nr. 1 Oradea, întrunit în 

data de 28.09.2020 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art 1. Se aprobă comisiile cu caracter permanent și temporar din Liceul Tehnologic Special 

nr. 1 Oradea, după cum urmează: 

• Comisia pentru curriculum; 

• Comisia pentru evaluare și asigurarea calității (CEAC); 

• Comisia pentru control managerial intern; 

• Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității; 

• Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență. 

 

Art 2. Se aprobă componența colectivului de lucru pentru elaborarea proiectului ROFUIP: 

• Coordonator: prof. Serte Marilena Georgia 

• Membri: prof. Calău Ramona, prof. Zmole Corina, prof. Todica Marcela, prof. Lăzău 

Florin – lider de sindicat, Licu Ofelia – reprezentantul părinților, Kolomar Georgiana 

– reprezentantul elevilor. 

 

Art 3. Se aprobă organigrama unității. 

 

 

  

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR 

 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 1  ORADEA 

Str. Ghe. Bariţiu nr. 9 
Tel./fax: 0259 431459 

e-mail: licspec1oradea@yahoo.com 
 



Art 4. Se aprobă orarul școlii, întocmit pentru: 

• Învățământ special primar; 

• Învățământ special gimnazial; 

• Învățământ special profesional; 

• Învățământ special liceal – Penitenciarul Oradea; 

• Stagii de pregătire practică; 

• Terapii specifice și de compensare; 

• Kinetoterapie. 

 

Art 5. Se aprobă Contractul educațional, particularizat pentru unitatea școlară conform 

OMEC 5447/2020. 

 

Art 6. Se aprobă  Tematica și graficul ședințelor CA pentru semestrul I al anului școlar 2020 

- 2021. 

 

Art 7. Se aprobă  statul de personal pe luna septembrie 2020, nr. 5005/25.09.2020. 

 

Art 8. Se aprobă cererea d-lui Beres Eugen, asistent personal al elevei Beres Andreea din 

cclasa a IX-a H, de a participa la procesul instructive educative în calitate de facilitator. 

 

Art 9. Se aprobă cererile de decontare a cursurilor de formare, în valoare de până la 300 de 

lei, ale doamnelor Brisc Teodora, Sărăcuț Lavinia, Levai Lacrima. 

 

Art 10. Se aprobă cererea d-lui Andruța Ovidiu, șofer, privind alimentarea autoturismului      

aflat în proprietatea școlii cu un plin de carburant, în vederea stabilirii consumului real în 

trafic. 

 

 

Prezenta hotărâre se comunică compartimentelor de specialitate din cadrul 

LiceuluiTehnologic Special Nr. 1 Oradea pentru ducerea la îndeplinire și se publică pe site-ul 

Liceului Tehnologic Special Nr. 1 Oradea.  

 

Președintele Consiliului de Administrație 

al Liceului Tehnologic Special Nr. 1 

Oradea 

Director, Prof. Vese Alina 

 

Secretarul Consiliului de Administrație al 

Liceului Tehnologic Special Nr. 1  

Oradea 

Prof. Muse Valentina

 


