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

Pașcani, întrunit în ședința din data de 06.10.2020 

 
   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.  

Ordinul 5487/1494/2020pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în 

cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 

Hotărăște: 

 
1. PH privind Raportul anual de evaluare internă a Colegiului Tehnic CF UNIREA Pașcani pentru 

anul școlar 2019 - 2020. 

2. PH privind Fișa postului personal didactic, personal didactic auxiliar și personal nedidactic 

pentru anul școlar 2020 - 2021 

3. Validare rezultate concurs posturi vacante personal didactic PIP Mecanică. 

4. PH privind Comisia de concurs posturi vacante didactic auxiliar și nedidactic. 

5. PH privind stat de funcții personal didactic auxiliar și personal nedidactic luna octombrie 2020 

6. PH privind burse Bani de liceu, burse profesionale, burse sociale, burse de merit elevi în anul 

școlar 2020 - 2021 

7. PH privind consilier de etică, an școlar 2020 - 2021 

8. PH privind procedura operațională Modalitate de desfășurare a activității didactice de predare-

învățare-evaluare în scenariu Hibrid și On-line, în anul școlar 2020 - 2021 

9. PH privind schema orară în anul școlar 2020 - 2021 și programul de instruire practică. 

10. PH privind convențiile de practică la agenți economici în anul școlar 2020 - 2021 

11. PH privind organigrama Colegiului Tehnic CF UNIREA în anul școlar 2020  - 2021 

12. PH privind stat de plată naveta personal didactic și didactic auxiliar pe luna septembrie 2020 

13. Prezentare activitate proiecte fonduri europene la Colegiul UNIREA în anul școlar curent 

14. Diverse 
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