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HOTĂRÂRE 

nr. 1/2 din 29 ianuarie 2020 

Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Transporturi  Auto  Baia 

Sprie reunit în ședință ordinară în data de 29.01.2020, 

- în conformitate cu: art.  93; 96 alin. 8  din LEN  1/2011 , 

- Regulamentul de organizare si functionare a unităților de invățământ peuniversitar 

- Regulamentul de functionare al Consililui de administrație 

- Procesul verbal al ședinței CA din data de 29.01.2020 

 
 

Hotărăște 

 

1. Se aprobă cererile pentru reducerea normei didactice la 16 ore pentru următoarele 

cadre didactice: 

 cererea 42/20.01.2020 a dnului prof. POP AUREL ; 

 cererea nr. 45/22.01.2020 a dnul prof. ROMAN VASILE; 

 cererea nr. 41/20.01.2020 a dnei prof. BARTHA DELIA; 

 cererea nr. 65/23.01.2020 a dnului prof. BREBAN IOAN; 

toţi cei menţionaţi au gradul didactic I şi peste 25 de ani vechime în învăţământ; 

 

2. Se aprobă completările de catedră la nivelul unităţii de învăţământ conform art. 25 

al (5) lit. a din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de 

predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 – 2021 după cum 

urmează: 

 prof. BALOGH ENIKO – profesor titular pe catedra de Matematică, are 12 ore 

de matematică în limba română şi 4 ore de matematică în limba maghiară, i 

se va completa norma cu 4  ore de fizică; 

 prof. BREBAN IOAN – profesor titular pe catedra de autovehicule rutiere, are 

8,3 ore module de specialitate autovehicule rutiere, i se va completa norma 
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cu 9,77 ore de instruire practică; Menţionăm că are cerere pentru normă de 

16 ore/săptămână; 

 prof. POP SUĂRĂŞAN MEDA – profesor titular pe catedra de religie ortodoxă, 

are 16,79 ore de religie ortodoxă, i se va completa norma cu 4 ore de 

sociologie; 

 prof. PAŞCA NICOLAE – profesor titular pe catedra de autovehicule rutiere, 

are 14,70 ore de maistru instructor auto, i se va completa norma cu 6,55 ore 

de instruire practică; 

 prof. SCHLESINGER FLAVIA – profesor titular pe catedra de mecanică, are 

9,28 ore module de specialitate mecanică, i se va completa norma cu 6,8 ore 

de educaţie tehnologică şi cu 5,52 ore de instruire practică;  

 prof. VAVA MARCELA – profesor titular la unitatea noastă şcolară şi Şc. 

Gimnazială „Vasile Lucaciu”, Şişeşti, pe catedra de geografie, are 14,88 ore la 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto şi 1 oră la Şc. Gimnazială „Vasile 

Lucaciu”, Şişeşti, i se va completa norma cu 4 ore de istorie; 

 prof. VLAD MARIAN – profesor titular pe catadra de matematică, are 15 ore 

matematică, i se va colpeta norma cu 6,34 ore de fizică; 

 

3. Se aprobă proiectul de încadrare pentru anul 2020- 2021, după cum urmează: 

a. Catedra „Limbă şi comunicare”: 

 Limba şi literatura română: Moje Ina – 21 ore; Smiedt Mihaela – 21 ore; 

Matică Călina – 18,05 ore; 

 Limba maghiară: Bokos Eniko – 6 ore; 

 Limba engleză: Sztrelencsuk Iolanda – 21,26 ore; Tirean Ancuţa – 21,88 ore; 

 Limba franceză: Şindreştean Adina – 21,76 ore; ore libere – 3,91 ore; 

 Găvrişan Aura – restrângere totală nesoluţionată – limba şi literatura 

română; 
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b. Catedra „Matematică şi ştiinţe”: 

 Matematică: Pop Aurel – 16,56 ore matematică; Vlad Marian 15 ore 

matematică + 6,4 ore fizică; Balogh Eniko – 16 ore matematică + 4 ore fizică; 

 Fizică: Kiss Timea – 10,98 ore; 

 Chimie: Kiss Timea - 10,62 ore,  

 Biologie: Bartha Delia – 16,8 ore; Lapsanszki Edith – 2 ore, secţia maghiară; 

c. Catadra „Om şi societate”:  

 Istorie: Roman Vasile – 8 ore; Făt Mihaela – 16,88 ore; Torkos Imre – 1 oră; 

 Geografie: Ştefănescu Marinela – 9 ore; Vava Marcela – 14,88 ore + 4 ore de 

istorie; Torkos Imre – 1 oră; 

 Educaţie socială: Hitter Annamaria – 6 ore secţia română + 1 oră secţia 

maghiară; 

 Religie ortodoxă: Pop Suărăşan Meda - 16,79 ore + 4 ore sociologie; 

 Religie romano-catolică: 4 ore; 

 prof. Ciceu Cristina – restrângere totală nesoluţionată  – religie ortodoxă; 

 religie penticostală: 2 ore – conform cererilor depuse de părinţi; 

 psihologie: 2 ore şi logică 2,94 ore se asigură obligaţia de predare a 

consilierului şcolar; 

 ore rămase libere: filozofie: 4 ore, socilogie 2 ore, economie 3 ore, educaţie 

atreprenorială 1,79 ore; 

d. Catedra „Educaţie fizică, sport şi arte”: 

 Educaţie fizică şi sport: Ţicală Delia – 18,22 ore; Racolţa Vlad – 18,47 ore; 

 Educaţie plastică: Mociran Dana – 9,5 ore; 

 Educaţie muzicală: Kato Andrei – 9,5 ore; 

e. Catedra „Tehnologii”: 

 Informatică şi TIC: Laszlo Erika – 18,88 ore; 

 Tehnologii: Lauran Cristian in restrîngere totală de activitate; Leşe Smaranda 

– 11 ore; Paşca Nicolae – 14,70 ore instruire auto + 6,55 ore de instruire 
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practică completare; Schlesinger Flavia – 9,28 ore mecanică + 6,8 ore 

educaţie tehnologică şi 5,52 ore instruire practică; Breban Ioan – 8,3 ore 

autovehicule rutiere + 9,77 ore instruire practică; Moş Dorel – 18 ore 

practică; 

f. Catedra „Învăţători”: 

 5 norme la secţia română şi 2 norme la secţia maghiară;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Director,                                                                                             Secretar, 

Hitter Anamaria                                                                               Lodină Luminiţa 
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