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Hotărârea nr.6 din 29.01.2019 
           Consiliul de Administrație al Liceului Vocațional de Muzică “Tudor Ciortea” Braşov întrunit 

în şedinţa  din  29.01.2019  în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în temeiul 

prevederilor Metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unitaţile de 

învăţământ preuniversitar aprobată prin OMEN nr. 4619/22.09.2014, 

Hotărăşte:                           
Art.1 Se aprobă decontarea transportului cadrelor didactice: Suciu Magdalena, Ungureanu       

          Georgeta, Liga Simona Stela, Nagy Arinela, Toth Iudita  si Solomon Ciprian pentru luna  

                       decembrie  2018. 

Art.2  Se aprobă ziua de marți, între orele 12-13, pentru pregătirea elevilor  în vederea admiterii  

           în clasa I. Profesori responsabili : Nagy Arinela, Iosub Catalin, Șuteu Claudia și Budeanu  

           Raluca. 

Art.3  Se aprobă transferul de la acordeon la violă, începând cu semestrul al II-lea,  al elevei   

           Moldovan Andrada Alexandrina din clasa a VI-a A. 

Art.4  Se aprobă graficul cu desfășurarea olimpiadei instrumentale, faza pe școală, conform 

           anexei. 

Art.5  Se aprobă următoarele cereri: 

- menținerea ca profesor titular : Răducanu Rodica (geografie) 

- menținerea până la vârsta de 65 de ani conform hotărârii Curții Constituționale nr. 

387/2018 : Craioveanu Codruța (pian), Popeangă Elisabeta (fizică) 

- rezervarea următoarelor ore/catedre : Grămadă Ioan (director)-12 ore de clarinet, 

Vlădău Ana (inspector școlar)-16 ore de engleză, Doroftei Monika (CIC)-18 ore de 

vioară, Mar Alina (CIC)-18 ore de vioară și Antonică Iulia (CIC)-18 ore de pian. 

- titularizarea conform articolului 253 : Porcos Iuiana-18 ore (TSD), Soporan Teodor-18 

ore (14 TSD,4 armonie), Iosub Cătălin-18 ore (corepetiție) și Brașoveanu Izabella-18 

ore (9 flaut,9 muzică de cameră) 

- întregire de normă : Gal Valentina-5 ore (TIC) 

- completare de normă : Iancu Liana-5 ore (educație tehnologică) 

- suplinire (continuitate) : Șuteu Claudia-18 ore (corepetiție), Țurcan Violeta-18 ore (9 

pian, 9 pian complementar), Szocs Botond-18 ore (9 pian, 9 pian complementar), Vieru 

Carmen-18 ore (vioară), Pârvu Alexandru-18 ore (vioară) și Budeanu Raluca-18 ore 

(violă). 

- reducerea normei didactice la 16 ore : Busuioc Didina, Popeangă Elisabeta, Răducanu 

Rodica, Mircea Nicolae, Moarcăș Horia și Forțu Dănuț. 

             Art.6  Se aprobă proiectul cu încadrarea personalului didactic pentru anul școlar 2019-2020 

                             conform anexei. 

             Art.7  Se aprobă 28 de locuri pentru clasa I (11 pian, 10 vioară, 1 chitară, 2 violoncel și 4  

                       blockflote) 

             Art.8  Se aprobă 25 de locuri pentru clasa a V-a (suflători, instrumente populare și corzi grave) 

             Art.9  Se aprobă 28 de locuri pentru clasa a IX-a (4 pian, 4 canto clasic, 1 canto jazz-muzică  

                       ușoară, 1 canto popular, 8 coarde, 9 suflători-percuție-instrumente populare și 1 studii  

                       teoretice) 

 

                         

Preşedinte C.A. 
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