LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 139/27.01.2022
În conformitate cu prevederile:
- Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,
aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447 /2020 cu modificările și completările ulterioare;
- Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile
de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 5154/30.08.2021, publicată în Monitorul
Oficial la 15.09.2021;
- H.G. nr. 286/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- OUG nr. 99/10.09.2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul
învăţământului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – art. II, alin. (1);
În temeiul:
- Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare – art. 96;
- Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora;
Consiliul de Administrație al Liceul Tehnologic „Ștefan Odobleja” din Craiova,
întrunit în ședință extraordinară în data de 27.01.2022,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă anunțul de organizare a concursului pentru ocuparea unui post vacant de paznic
1/1 normă, post cuprins în statul de funcții, precum și publicarea acestuia.
Art. 2. Se aprobă componența nominală a comisiilor de concurs și de contestații pentru concursul
organizat în vederea ocupării unui post vacant de paznic 1/1 normă, post cuprins în statul de funcții.
Art. 3. Se aprobă solicitarea Ariei curriculare „Tehnologii - Mecanică” de înființare la nivelul
unității de învățământ a Cercului tehnico-științific CAD-Gener@tion CLUB.
Art. 4. Se aprobă anularea Hotărârii Consiliului de administrație nr. 132/14.01.2022 prin care s-a
acordat transferul elevului
de la clasa a IX-a B (profil matematică –
informatică, intensiv informatică) la clasa a IX-a D (profil filologie).
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