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Consiliul de Administrație  al Colegiului Tehnic C.F. „Unirea” 
Pașcani, întrunit în ședința din data de 09.11.2018 

 
 

 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. Validarea Raportului de analiza privind situatia educatiei si calitatea invatamantului in 
anul scolar 2017-2018 la Colegiul Tehnic C.F. “Unirea” 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea planului managerial si operational pentru anul 
scolar 2018-2019 

3. Proiect de hotarare privind ROFUIP pentru anul scolar curent 

4. Proiect de hotarare privind codul de etica pentru anul scolar curent  

5. Proiect de hotarare privind validarea componentei comisiilor temporare aprobate de 
Consiliul Profesoral pentru anul curent  

6. Proiect de hotarare privind componenta comisiei pentru organizarea simularii 
examenului de bacalaureat, perioda 5,6,7 decembrie 2018 (presedinte:                  
Orasanu Daniela, membrii: Marcu Carmen si Baltatescu Gheorghe, secretar Ursu Irina. 

7. Aprobare program scolar in zilele de 5,6,7 decembrie in perioada examenului de 
simulare bacacalaureat clasele a 12- a (clasele de a 11-a tehnic sa intre la practica, 11 F 
- clase de stinte sa faca ore normale), recuperarea programei facandu-se pe parcursul 
orelor de curs cate 10-15 minute  

8. Aprobarea fiselor postului pentru cadre didactice si personal didactic auxiliar pentru 
anul scolar curent  
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9. Proiect de hotarare privind modul de distribuire fonduri aferente L85 pentru personalul 
activ  

10.   Proiect de hotarare privind aprobarea costurilor cu decontarea navetei personalului 
didactic si didactic auxiliar pentru luna octombrie 2018, suma de 2249,90 ron  

11.   Informare privind activitati de proiect cu finantare europeana ROSE-FESU si POCU 

12.   Diverse - (acordarea unui nr de 203 burse profesionale pe luna octombrie si 
suspendarea contractului individual de munca a dnei Fedeles Catalina  
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