
 

 

 

Consiliul de administrație al LiceuluiTehnologic Special Nr. 1 Oradea 

 

HOTĂRÂREA NR. 93 
Din data de 11.02.2021 

 
 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 11.02.2021 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă atribuirea orelor vacantate pe perioadă determinată prin concedii 

medicale, în regim de plata cu ora, după cum urmează: 

• XXX – 0,5 normă, profesor de educație specială pe o catedră de educație specială – 

concediu medical – XXX, până în data de 15.03.2021; 

• XXX – 0,5  normă, profesor de educație specială pe o catedră de educație specială – 

concediu medical – XXX, din 16.02. 2021 până la revenire; 

• XXX – preluare atribuții profesor diriginte la clasele simultane III – IV Salonta – 

concediu medical – XXX, din 16.02. 2021 până la revenire; 

• XXX – limba engleză 0,5 normă – concediu medical XXX, din 15.02.2021 până la 

revenire; 

• XXX – 8 ore Penitenciarul Oradea, necalificat – concediu medical XXX – luna 

februarie. 

 

Art. 2. Se aprobă componența comisiei de admitere în învățământul profesional, în anul 

școlar 2021 – 2022 astfel: 

• Președinte – dir. Prof. XXX 

• Vicepreședinte – prof. XXX 
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• Secretar – secretar șef XXX 

• Membri: 

 Elaborare subiecte, evaluare lucrări: inginerul și maistrul de la fiecare 

calificare; 

 Înscriere candidați: asistente sociale 

 Asistenți probă admitere: XXXXXXXX 

 Reprezentant agent economic – administrator ROSECAS SRL 

 

  

 

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 


