
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 1  din 11.01.2021 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  11.01.2021 referitor la Planul de 
școlarizare, a hotărât : 

Aprobarea Proiectul Planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, rediscutat în 
Consiliul Profesoral, după cum urmează: 

- Învățământ de zi: 
Clasa a IX-a – profil real/specializarea științe ale naturii – 1 clasă   
Clasa a IX-a – profil umanist/specializarea științe sociale – 1 clasă 
Clasa a IX-a – profil tehnic/domeniul pregătirii de bază mecanică – 1 clasă 
Clasa a IX-a – profil tehnic/domeniul pregătirii de bază electric – 1 clasă 
Clasa a IX-a – profil servicii/domeniul pregătirii de bază turism și alimentație – 2 
Clasa a IX-a – profil sportiv/specializarea instructor sportiv – 1 

- Învățământ frecvență redusă: 
Clasa a IX-a – profil umanist/specializarea științe sociale – 2 clase 

- Învățământ seral: 
- Clasa a XI-a (ciclul superior al liceului) – profil servicii/calificarea profesională 

tehnician în turism – 1 clasă 
- Clasa a XI-a (ciclul superior al liceului) – profil tehnic/calificarea profesională 

tehnician transporturi – 1 clasă 
- Învățământ profesional de zi cu durata de 3 ani: 

Clasa a IX-a – domeniul pregătirii de bază mecanică/calificarea profesională mecanic 

auto – 2 clasă   
Clasa a IX-a – domeniul pregătirii de bază turism și alimentație/calificarea 

profesională bucătar – 1 clasă 



Clasa a IX-a – domeniul pregătirii de bază turism și alimentație/calificarea 

profesională ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație – 1 clasă 
- Învățământ postliceal seral: 

Anul I – domeniul informatică/calificarea profesională tehnician echipamente de 

calcul – 2 clase 
- Școala de maiștri seral: 

Anul I – domeniul transporturi/calificarea profesională maistru electromecanic auto – 
2 clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 2  din 12.01.2021 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  12.01.2021 referitor la evaluarea 

personalului nedidactic, a hotărât : 

- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei BOBARU JANA, pe postul de 
magaziner,  și evaluată cu 5 puncte. 

- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei BUCULEI SIMINA, pe postul de 
muncitor,  și evaluată cu 5 puncte. 

- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei CIMPOCA ADRIANA, pe postul 
de paznic,  și evaluată cu 5 puncte. 

- Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului BULUMAC DUMITRU, pe 
postul de paznic,  și evaluat cu 5 puncte. 

- Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului CIUBUC GHEORGHIȚĂ, pe 

postul de îngrijitor,  și evaluat cu 5 puncte. 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului COMAN PETRE, pe postul de 

muncitor,  și evaluat cu 5 puncte. 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei CRISTEA ELENA, pe postul de 

îngrijitor,  și evaluată cu 5 puncte. 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei GHEORGHE MARIANA-

DIANA, pe postul de bucătar calificat,  și evaluată cu 5 puncte. 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului GHIȚĂ DUMITRU, pe postul de 

muncitor,  și evaluat cu 5 puncte. 



- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei ILIE MONICA, pe postul de 
îngrijitor,  și evaluată cu 5 puncte. 

- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei IONIȚĂ MARIA, pe postul de 

îngrijitor,  și evaluată cu 5 puncte. 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnului LUPU CORNEL-GABRIEL, pe 

postul de muncitor,  și evaluat cu 5 puncte. 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei NICULAE ELENA, pe postul de 

îngrijitor,  și evaluată cu 5 puncte. 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei OLTEANU AURELIA, pe postul 

de îngrijitor,  și evaluată cu 5 puncte. 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnului OLTEANU CONSTANTIN, pe 

postul de paznic,  și evaluat cu 5 puncte. 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei OPREA FLORENTINA, pe 

postul de bucătar șef,  și evaluată cu 5 puncte. 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei PROFIRARU ELENA, pe postul 

de muncitor,  și evaluată cu 5 puncte. 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei STOICA MARIANA, pe postul 

de îngrijitor,  și evaluată cu 5 puncte. 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei ȘERBAN LILIANA, pe postul de 

muncitor,  și evaluată cu 5 puncte. 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei STOICA ȘTEFANIA, pe postul 

de îngrijitor,  și evaluată cu 5 puncte. 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnului TĂNASE TUDOREL, pe postul 

de muncitor,  și evaluat cu 5 puncte. 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnului TEODORESCU PAVEL, pe 

postul de muncitor,  și evaluat cu 5 puncte. 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnului PEINEA CEZAR-AURELIAN, 

pe postul de panic,  și evaluat cu 5 puncte. 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei VOICU DOINIȚA, pe postul de 

muncitor,  și evaluat cu 5 puncte. 

 



 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 3  din 12.01.2021 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  12.01.2021 referitor la acte de studii, a 
hotărât : 

- Aprobarea cererii nr. 5011/03.12.2020, a domnului CAZACU GHEORGHE-
DANIEL, prin care solicită eliberarea certificatului de calificare nivel 5, promoția 

2019. 
- Aprobarea cererii nr. 5012/03.12.2020, a domnului BALTEȘ LICICA-NICOLETA, 

prin care solicită eliberarea diplomei de absolvire a liceului și a certificatului de 

competențe profesionale nivel 3, promoția 2014. 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 4  din 12.01.2021 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  12.01.2021 referitor la transferuri elevi, 
a hotărât : 

Aprobarea transferului elevului GROSU ALIN-ANDREI, clasa a XII-a C, profil sportiv, 
de la handbal la fotbal.  
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 6 din 29.01.2021 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  29.01.2021 referitor la Planul de 
școlarizare, a hotărât : 

Modificarea Proiectul Planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, în sensul 
reducerii unor clase de a IX-a învățământ de zi, astfel: 

- la o jumătate de clasă a IX-a, învățământ profesional de zi, domeniul pregătirii de 

bază turism și alimentație, calificarea profesională ospătar (chelner) vânzător în 

unități de alimentație 
- la o jumătate de clasă a IX-a, învățământ profesional de zi, domeniul pregătirii de 

bază turism și alimentație, calificarea profesională bucătar 
 

 

 



 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 7 din 29.01.2021 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  29.01.2021 referitor la examenele de 
certificare a competențelor profesionale, a hotărât : 

Aprobarea graficului de desfășurare a examenului, conform anexei și a componenței 
Comisiei de examinare din centrul de examen Colegiul Tehnic Iuliu Maniu: 

Președinte:  GASPAR FLORENTINA – director  
Vicepreședinte: PRUNĂ MARIANA – responsabil aria curriculară Tehnologii 
Secretar: POPESCU IOANA – cadru didactic specialist 
Membrii: 
- Calificarea profesională: MAISTRU ELECTROMECANIC AUTO 

GRIGORE ADRIANA - cadru didactic specialist de la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu 
IORGULESCU MĂRCUȘ BEATRICE - cadru didactic specialist de la Liceul 
Tehnologic Theodor Pallady 

- Calificarea profesională: TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL 
STRÎMBEANU MARGARETA - cadru didactic specialist de la Colegiul Tehnic 
Iuliu Maniu 
FIROUZI GABRIELA - cadru didactic specialist de la Colegiul Tehnic Gheorghe 
Asachi 

 



 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 8 din 29.01.2021 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  29.01.2021 referitor la Programul 
“Școala după școală”, a hotărât : 

Aprobarea derulării Programului “Școala după școală”, în anul școlar 2021-2022. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 9 din 29.01.2021 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  29.01.2021 referitor la transferuri elevi, 
a hotărât : 

- Aprobarea transferului elevului CĂLIN ALEXANDRU-ROBERT, clasa a X-a, 

învățământ profesional, calificarea bucătar, de la Liceul Economic Virgil Madgearu-

Iași, la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, clasa a X-a, învățământ profesional, calificarea 

profesională ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, începând cu 

semestrul al II-lea, cu susținerea examenelor de diferențe. 

- Aprobarea transferului elevului GHERASIM PETRE, anul I școala de maiștri, de la 

Liceul Tehnologic Pamfil Șeicaru-Ciorogîrla, calificarea maistru electromecanic auto, 

la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, calificarea maistru electromecanic auto, începând cu 

semestrul al II-lea. 

- Aprobarea transferului elevei JUCA ALEXANDRA-NICOLETA, clasa a IX-a, profil 

uman, de la Liceul Teoretic Ioan Jebelean-Timișoara, la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, 

clasa a IX-a, profil uman, specializarea științe sociale, începând cu semestrul al II-lea. 

- Aprobarea transferului elevei COSTACHE ALINA-GEORGIANA, clasa a IX-a, 

profil analist economic, de la Colegiul UCECOM Spiru Haret, la Colegiul Tehnic 



Iuliu Maniu, clasa a IX-a, profil servicii, domeniul pregătirii de bază turism și 

alimentație, începând cu semestrul al II-lea, cu susținerea examenelor de diferențe. 

- Aprobarea transferului elevului TOADER DANIEL-MARIAN, clasa a X-a, 

învățământ profesional, calificarea mecanic auto, de la Colegiul Tehnic Dinicu 

Golescu, la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, clasa a X-a, învățământ profesional, 

calificarea profesională ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, începând 

cu semestrul al II-lea, cu susținerea examenelor de diferențe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 10 din 29.01.2021 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  29.01.2021 referitor la acte de studii, a 
hotărât : 

Aprobarea cererii nr. 181/08.01.2021, a domnului NEGRU RENATE-LORENT-
ADRIAN, prin care solicită eliberarea certificatului de calificare nivel 2 și a certificatului de 

absolvire a anului de completare, promoția 2011. 
 

 

 

 

 


