
  
 
 
 

 
 
 

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

30.09.2021 
 
Legea Educației Naționale nr.1/2011; 
Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar // ROFUIP 2020, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 
5.447/31.08.2020  
 
Ordinul nr. 5.154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 
funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ 
preuniversitar. 
Ordinul 5196/1756/03.09.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 
activităţii în cadrul unităților/instituțiilor 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 2020 – 2021; 
 
2. PH privind Planul de încadrare pentru anul școlar 2021 – 2022; 
 
3. PH privind Fișa postului personal didactic, personal didactic auxiliar și personal nedidactic 
pentru anul școlar 2021 – 2022; 
 
4. PH privind schema orară în anul școlar 2021 - 2022, programul de lucru si programul de 
instruire practică ; 
5. PH privind convențiile de practică la agenți economici în anul școlar 2021 – 2022; 
 
6. PH privind stat de funcții personal didactic auxiliar și personal nedidactic luna octombrie 
2021; 
 
7. PH privind consilier de etică, an școlar 2021 – 2022; 
 
8. PH privind componenta comisiei de echivalare a creditelor ; 
 
9. PH privind aprobarea procedurilor CEAC revizuite; 
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10. PH privind procedura de acces al parintilor sau reprezentantilor legali in unitatea de 
invatamant; 
 
11. PH privind procedura  operationala privind preluarea  din cadrul unității de învățământ de 
către părinți/aparținători  ai  elevilor  cu  probleme de sănătate sau depistați  cu probleme 
medicale acute sau urgente în perioada cursurilor  școlare; 
 
12. PH privind  procedura  operationala privind informarea părinților/reprezentanților legali ai 
elevilor minori privind depistarea problemelor de sănătate ale acestora; 
 
13. Aprobarea procedurilor CEAC revizuite; 
 
 
14.Diverse (acoperire ore profesori insotitori in mobilitatea Torino, Erasmus+, prelungire 
contract Adservio,transfer Chifor Natalia –IX A). 
 

 


