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Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic C.F. „Unirea” 

Pașcani, întrunit în ședința din data de 05.11.2019 

 
   În conformitate cu Legea Educației Naționale Nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare;  

   În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a  

Unităților de Învățământ Preuniversitar;  

Conform OMEN 4619/22.09.2014.  

 

Hotărăște: 
 

1.Validarea Raportului de analiză privind starea învățământului și calitatea educației la Colegiul 

Tehnic CF Unirea în anul școlar 2018 - 2019. 

2. PH privind aprobarea Planului managerial și a Planului operațional pentru anul școlar 2019 - 

2020. 

3. PH privind aprobarea comisiilor temporare pentru anul școlar 2019 - 2020. 

4.  PH privind  aprobarea coduluide etica si desemnarea consilierului de etică în anul școlar curent 

5.  PH privind aprobarea ROFUIP pe anul școlar 2019 - 2020 

6. Prezentarea și aprobarea procedurilor interne elaborate, revizuite de Comisia de control intern 

managerial și de către CEAC 

7.PH privind aprobarea orarului și a programului de instruire practică pe 2019-2020 

8.PH privind aprobarea convențiilor de instruire practică  

9.  PH privind Fișa postului pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic în anul 

școlar 2019 - 2020 

10. Aprobare stat de funcții pentru personal didactic auxiliar pe noiembrie si decembrie și 

nedidactic pe luna noiembrie 2019 

11. PH privind aprobarea navetei personalului didactic și didactic auxiliar pe luna septembrie și 

octombrie 2019 

12. PH cu privire la aprobarea burselor de merit, de boală și pentru orfani pe semestrul I/ 2019 - 

2020 

13. PH privind aprobarea beneficiarilor bursă profesională pentru septembrie si octombrie 2019 
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14. PH privind avizarea personalului implicat în activități pedagogice, de sprijin și extrașcolare 

anul 3 de proiect ROSE 

15. PH privind programul personalului de înlocuire pentru flux 1 Olanda- proiect Erasmus+ 

16.Informare activități proiecte europene Erasmus+, POCU și ROSE 

17. Diverse 
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