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Consiliul de Administrație  al Colegiului Tehnic C.F. „Unirea” 
Pașcani, întrunit în ședința din data de 05.09.2018 

 
 

 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. Propunerea și validarea secretarului Consiliului de administraţie in persoana dnei         

prof. Diaconu Daniela 

2.  Proiect de hotărâre privind evaluarea activităţii personalului didactic, didactic auxiliar 

conform prevederilor legale şi discutarea şi aprobarea calificativelor anuale  

3.  Aprobarea detasarii in interesul invatamantului a dlui prof. Cozmescu Bogdan pe catedra 

de DT Mecanica 

4.  Aprobare reducere norma didactica la 16 ore a dnei profesor Simion Adina 

5.  Proiect de hotarare privind componenta Comisiei de organizare a testarii personalului 

calificat pentru disciplina PIP mecanica - maistri instructor,comisie alcatuita din: 

presedinte Orasanu Daniela, secretar presedinte: Telesa Cristina, membrii prof. Luchian 

Maria (PIP Mecanica), MI Clim Radu (PIP mecanica lideri de sindicat: Turcu Alina si 

Marcu Carmen  

6.  Proiect de hotarare privind validarea comisiei pentru organizarea echivalarii in credite 

transferabile a gradelor didactice, comisie formata din Andronache Lidia, Marcu Carmen si 

Orasanu Daniela  
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7.  Aprobare CDS si CDL la urmatoarele discipline: limba romana, limba engleza, 

matematica, discipline economice si tehnice (CDL-URI), biologie si 7 CDL-uri la 

invatamant profesional 

8.  Proiect de hotarare cu privire la avizarea statului de functii la personalul didactic auxiliar 

si nedidactic pentru luna octombrie (Agrigoroaiei Mihaela-ingrijitor, dl Bosie si domnul 

Apostol - supraveghetor de noapte) 

9.  Proiect de hotarare cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice din unitate pentru 

lunile iulie si august, suma in valoare de 311,57 ron pentru iulie si 36 ron pentru luna 

august  

10.  Aprobare transfer elevi (un nr de 23 de veniri si 8 plecari) 

 Aprobarea tarifului pentru masa si cazare  pentru anul scolar 2018-2019: cazare 0,5 lei pe zi,  

regia 0,5 lei pe zi, fond de rulment 10 lei pe luna, masa 20 de lei pe zi 
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