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

Pașcani, întrunit în ședința din data de 22.12.2020 

 
   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. Proiect de hotarare privind Raportul cu starea învățământului și calitatea educației în anul 

școlar 2019 – 2020 

2. Proiect de hotarare privind Planul de acțiune pentru 2020 – 2025. 

3. Proiect de hotarare privind execuția bugetară la 22.12.2020 

 

4.  Proiect de hotarare privind comisiile temporare, an școlar 2020 – 2021 aprobate în CP 

5.  Proiect de hotarare privind aprobarea programărilor de concediu odihnă cadre didactice 

2020-2021 

6. Avizare cerere încetare concediu creștere copil începând cu data de 8 februarie 2021 pentru 

Sauciuc Mihaela 

7. Validare propuneri de casare a obiectelor de inventar propuse pentru declasare conform  

procesului verbal 

8. PH privind împuternicirea acordată unui reprezentant al școlii pentru admiterea în Alianța 

Colegiilor Centenare. 

9. Proiect de hotarare privind propunerile de teme pentru atestate 

10. Prezentare activitate proiecte fonduri europene la Colegiul   UNIREA în anul școlar 2020-

2021 

11.   Proiect de hotarare privind sanctiunea aplicata domnului Buleu Toader in urma 

prezentarii  referatelor privind  abaterile disciplinare repetate ale acestuia.  
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12. Diverse (proiect de hotarare privind marirea tarifului de cazare in camin la 20 lei pe 

decembrie si ianuarie in urma aprobarii cererii de solicitare cazare in camin in continuare a 

dnei profesor Petrescu Silvia) 
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