
 

 

 

Consiliul de administrație al LiceuluiTehnologic Special Nr. 1 Oradea 

 

HOTĂRÂREA NR. 91 
Din data de 05.02.2021 

 
 Având în vedere 

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

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

preuniversitar”, aprobat prin OMEC 5447/2020;  

• “Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar”; 

Consiliul de administrație al LiceuluiTehnologic Special Nr. 1 Oradea, întrunit în data 

de 05.02.2021 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă cererea de menținere în activitate ca titular în funcția didactică peste 

vârsta de pensionare, în anul școlar 2021 – 2022, a domnului maistru instructor XXXX 

 

Art. 2. Se aprobă cererea de menținere în activitate ca titular în funcția didactică peste 

vârsta de pensionare, în anul școlar 2021 – 2022, a doamnei profesor – instruire practică 

XXXX. 

 

Art. 3. Se aprobă orarul școlii începând cu 08.02.2021. 

 

Art. 4. Se aprobă cererea de ocupare a postului de profesor educator – gimnaziu Oradea în 

anul școlar 2021 - 2022 a doamnei profesor XXXX. 

 

Art. 5. Se aprobă scenariul de funcționare a școlii începând cu 08.02.2021 după cum 

urmează: 

• Oradea – scenariu GALBEN: sunt prezenți fizic elevii claselor a VIII-a, a XII-a și cei 

aflați în stagii de pregătire practică. 

• Beiuș, Salonta, Tinca – scenariu VERDE – prezență fizică la școală a tuturor claselor. 
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Prezenta hotărâre se comunică compartimentelor de specialitate din cadrul Liceului 

Tehnologic Special Nr. 1 Oradea pentru ducerea la îndeplinire și se public pe site-ul 

LiceuluiTehnologic 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 


