
 
 

HOTĂRÂREA  

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 49 din 10.05.2021 

 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 

327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  10.05.2021 referitor la calificative cadre 

didactice, a hotărât : 

- Acordarea calificativului parțial FOARTE BINE, doamnei PAPAGHIUC RALUCA, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2020 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 86 de puncte. 

-  Acordarea calificativului parțial FOARTE BINE, doamnei FERESCU MIHAELA, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2020 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 90 de puncte. 

- Acordarea calificativului parțial FOARTE BINE, doamnei GHIȚĂ MIHAELA, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2020 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 92 de puncte. 

- Acordarea calificativului parțial FOARTE BINE, doamnei MUNTEANU ELENA, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2020 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 90 de puncte. 

 



 

 
 

 

 

 

HOTĂRÂREA  

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 50 din 10.05.2021 

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 

327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  10.05.2021 referitor la acte de studii, a 

hotărât : 

- Aprobarea cererii nr. 1209/10.05.2021, a domnului MINESCU ALIN,  prin care solicită 

duplicat certificat de calificare profesională nivel 3. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

HOTĂRÂREA  

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 51 din 18.05.2021 

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 

327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  18.05.2021 referitor la scenariul de 

funcționare a unităților de învățământ, a hotărât : 

Aprobarea scenariuliu 1 (verde) de organizare și funcționare a cursurilor în unitatea de 

învățământ pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul localității 

respective, numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori, conform 

Oredinului Comun Ministerului Educației și Cercetării nr. 3805/17.05.2021 și al Ministerului 

Sănătății nr. 703/17.05.2021, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor 

cu SARS-COV 2. 

 



 
 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA  

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 52 din 18.05.2021 

 

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 

327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  18.05.2021 referitor la examene de 

competențe profesionale, a hotărât : 

Aprobarea graficului de desfășurare și a componenței Comisiei pentru examenul de 

competențe profesionale nivel 4, aria curriculară “Tehnologii”, din centrul de examen Colegiul 

Tehnic Iuliu Maniu: 

- calificarea TEHNICIAN TRANSPORTURI 

GRIGORE ADRIANA - cadru didactic specialist la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu 

ANTONESCU DANIELA - cadru didactic specialist la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu 

- calificarea TEHNICIAN ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO 

SFÎRNOIU ROBERT - cadru didactic specialist la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu 

MUSCALU MANUELA - cadru didactic specialist la Liceul Tehnologic Dragomir 

Hurmuzescu 

- calificarea TEHNICIAN ÎN HOTELĂRIE 

SHARMA RUXANDRA - cadru didactic specialist la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu 

GHIȚĂ MIHAELA - cadru didactic specialist la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu 

- calificarea TEHNICIAN ÎN TURISM 



GHIȚĂ MIHAELA - cadru didactic specialist la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu 

SHARMA RUXANDRA - cadru didactic specialist la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

HOTĂRÂREA  

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 53 din 28.05.2021 

 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 

327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  28.05.2021 referitor la examenul de 

bacalaureat, a hotărât : 

- Pentru examenul de Bacalaureat, candidații din promoțiile anterioare care au susținut 

de cel puțin două ori examenul de Bacalaureat și care se prezintă la toate probele 

probele trebuie să achite suma de 367 lei, conform Adresei Ministerului Educației nr. 

29330/27.05.2021. 

- Pentru o singură probă scrisă a examenului de Bacalaureat, candidații care au susținut 

de cel puțin două ori proba, vor achita suma de 100 lei, conform Adresei Ministerului 

Educației nr. 29330/27.05.2021. 

- Pentru probele de competențe (lingvistice și digitale) candidații care au susținut de cel 

puțin două ori proba, trebuie să achite suma de 23 lei/probă, conform Adresei 

Ministerului Educației nr. 29330/27.05.2021. 

 

 


