
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 107  din 6.10.2020 
 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  6.10.2020 referitor la scenariul de 
funcționare a unităților de învățământ,  a hotărât : 

Luând în considerare cazul depistat pozitiv la clasa a XIII-a Seral, la elevul Petre 
Sorin-Cristian, în data de 12.10.2020, a fost testat și confirmat pozitiv cu virusul Sars-Cov-2 
în data de 03.10.2020, cu mențiunea că elevul, mai sus menționat, nu a frecventat cursurile 

din data de 19.09.2020 până în prezent, membrii CA sunt de acord cu  înaintarea către ISMB 

a solicitării de a trece la scenariul roșu, pentru clasele următoare: 

- a XII-a și a XIII-a – învățământ cu frecvență Seral 
- anul I și II învățământ cu frecvență Seral - Școala de Maiștri 
- anul I și II învățământ cu frecvență Seral – Postliceal 
- a IX-a , a X-a, a XI-a, a XII-a și a XIII-a – învățământ Frecvență Redusă 
- desfășurarea Programului ROSE și a Programului Școala după Școală 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 108  din 6.10.2020 
 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  6.10.2020 referitor la transferuri 
elevi,  a hotărât : 

 Aprobarea transferului elevei Cinghinău Petronele-Elena, clasa a XII-a C, de la Liceul 
Teoretic Simion-Mehedinți, profil uman, filologie, la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, în clasa a 

XII-a, profil vocațional, instructor sportiv, cu susținerea examenelor de diferențe. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 109  din 9.10.2020 
 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  9.10.2020 referitor la Raportul 
privind starea și calitatea învățământului,  a hotărât : 

 Aprobarea Raportului privind starea și calitatea învățământului pentru anul școlar 

2019-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 110  din 9.10.2020 
 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  9.10.2020 referitor la posturi 
vacante,  a hotărât : 

Scoaterea la concurs, prin publicarea în Monitorul Oficial, a unui post vacant de 
muncitor calificat întreținere (mecanic auto), vacant. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 111  din 9.10.2020 
 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  9.10.2020 referitor la  eliberare acte 
de studii,  a hotărât : 

Aprobarea cererii nr. 4098/08.10.2020 a domnului GROPOȘILĂ-
CONSTANTINESCU FLORIAN, promoția 2011, prin care solicită eliberarea certificatului 

de calificare profesională nivel 2, conform art. 47 alin. 4 din Regulamentul privind regimul 

actelor de studii și al documentelor școlare din învățământul preuniversitar, aprobat prin 
OMENCS nr. 3844/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 112  din 16.10.2020 
 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  16.10.2020 referitor la  criterii 
distribuire tablete,  a hotărât : 

Stabilirea criteriilor pentru distribuirea tabletelor primite atât de la Ministerul 
Educației și Cercetării, conform OMEC nr. 4738/20.07.2020, cât și de la Consiliul local, 

precum: 

- elevii orfani 
- elevii proveniți din familii cu venit mic (condiția de la pct. c din Înștiințarea nr. 

3571/07.09.2020 sau conform Înștiințării nr. 3629/11.09.2020) 
- elevii proveniți din mediul rural 
- în funcție de cerere și declarația pe propria răspundere 
- recomandarea dirigintelui 

 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 113  din 19.10.2020 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  19.10.2020 referitor la  posturi 
vacante,  a hotărât : 

Aprobarea Comisiei de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru 

ocuparea posturilor vacante de muncitor întreținere – 1, studii superioare, în următoarea 

componență: 

 Președinte: Prof. Popescu Ioana - profesor 

Membrii: Grigore Adriana – profesor  

                Lupu Crina Elena – administrator de patrimoniu 

Secretar: Popescu Elena – secretar șef 

 Aprobarea Comisiei de contestații a concursului/examenului pentru ocuparea 
posturilor vacante de muncitor calificat (fochist) - 1 post și îngrijitor – 1 post, în următoarea 

componență: 

Președinte: Prof. Gaspar Florentina - director 

Membrii: Ștefan Cornelia – profesor  

                Dumitriu Emil – administrator de patrimoniu 

- Secretar: Popescu Elena – secretar șef 

 



 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 114  din 21.10.2020 
 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  21.10.2020 referitor la  învățământ în 

sistem online,  a hotărât : 

 Aprobarea Planului de măsuri în vederea desfășurării activităților instructiv-educative 
în sistem online la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, în perioada suspendării cursurilor față în 

față, nr. 4465/21.10.2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 115  din 21.10.2020 
 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  21.10.2020 referitor la  inspecții 

pentru grade didactice,  a hotărât : 

- Aprobarea cererii nr.4124/12.10.2020, a domnului DRĂGOI IOAN, prin care 
solicită efectuarea inspecției curente ICI, în vederea înscrierii la examenului de 

acordare a gradului didactic II, sesiunea 2021-2023, la specializarea Filologie și 

Logică, argumentare și comunicare. 
-  Aprobarea cererii nr.4456/21.10.2020, a doamnei DOBRICĂ (ZELINSCHI) 

ADRIANA-IULIA, prin care solicită efectuarea inspecției curente ICI, în vederea 

înscrierii la examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea 2021-2023, la 
specializarea Limba engleză. 

- Aprobarea cererii nr.4459/21.10.2020, a doamnei MITROI (SHARMA) 
RUXANDRA, prin care solicită efectuarea inspecției curente ICI, în vederea 

înscrierii la examenului de acordare a gradului didactic I, sesiunea 2021-2023, la 
specializarea Turism și servicii. 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 116  din 21.10.2020 
 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  21.10.2020 referitor la  posturi 
vacante,  a hotărât : 

Scoaterea la concurs a unui post vacant de muncitor calificat întreținere. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 117  din 21.10.2020 
 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  21.10.2020 referitor la  transferuri 
elevi,  a hotărât : 

Aprobarea transferului elevei MIREA ANDR-IONELA, clasa a IX-a, de la Liceul 
Teoretic Piatra, profil real, specializarea matematică-informatică, la Colegiul Tehnic Iuliu 
Maniu, profil servicii, specializarea turism și alimentație, cu susținerea examenelor de 

diferențe.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 118  din 28.10.2020 
 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  28.10.2020 referitor la  
Regulamentul de Organizare și Funcționare,  a hotărât : 

Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Colegiului Tehnic Iuliu 

Maniu, nr. 4478/23.10.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 119  din 28.10.2020 
 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  28.10.2020 referitor la  posturi 
vacante,  a hotărât : 

Aprobarea Comisiei de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru 

ocuparea postului vacant de muncitor calificat întreținere, în următoarea componență: 

 Președinte: Prof. Popescu Ioana - profesor 

Membrii: Ștefan Cornelia – profesor  

                Lupu Crina Elena – administrator de patrimoniu 

Secretar: Popescu Elena – secretar șef 

 Aprobarea Comisiei de contestații a concursului/examenului pentru ocuparea postului 
vacant de muncitor calificat întreținere, în următoarea componență: 

Președinte: Prof. Brebenel Marioara – director adjunct 

Membrii: Grigore Adriana – profesor  

                Dumitriu Emil – administrator de patrimoniu 

Secretar: Popescu Elena – secretar șef 

 


