
 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.  75  din 01.09.2020 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de 01.09.2020 referitor la transferurile 

eelevilor,  a hotărât : 

Aprobarea transferurilor următorilor elevi: 
 

- BĂLAN MARIUS GABRIEL: clasa a X-a,profil sportiv, de la Colegiul Tehnic 
Mihai I, în clasa a XI-a, an școlar 2020-2021, la Colegiul Tehic Iuliu Maniu, profil 
sportiv  

- SCORȚEA MARIAN DANIEL: clasa a X-a,profil electric, de la Liceul 
Tehnologic Iordache Golescu-Dâmbovița, în clasa a XI-a, an școlar 2020-2021, la 
Colegiul Tehic Iuliu Maniu, profil electric  

- STAMEN ANDREI VALENTIN: clasa a X-a, profil real, științe ale naturii,  de la 

Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații Gheorghe Airinei, în clasa a XI-a, an 
școlar 2020-2021, la Colegiul Tehic Iuliu Maniu, profil tehnic, specializarea 
tehnician electrician electronist auto, cu susținerea examenelor de diferențe  

- CONSTANTIN MARIAN ANDREI: de la clasa a IX-a C, profil sportiv, la clasa a 
X-a E, profil electric, în anul școlar 2020-2021, cu susținerea examenelor de 

diferențe 
- FRANCISC ANDREEA FLORENTINA:  de la clasa a IX-a E, învățământ liceal 

profil electric, la învățământ profesional, clasa a X-a C învățământ profesional, 

calificarea ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, în anul școlar 2020-
2021, cu susținerea examenelor de diferențe 

- NICOARĂ GEORGE CIPRIAN: clasa a IX-a profil real, de la Liceul Teoretic 
Nichita Stănescu, în clasa a X-a, an școlar 2020-2021, la Colegiul Tehic Iuliu 
Maniu, profil sportiv, cu susținerea examenelor de diferențe 



- COSTACHE ALEXANDRU MARIUS: clasa a X-a profil design textile, de la 
Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, în clasa a XI-a învățământ profesional 

calificarea mecanic auto, an școlar 2020-2021, la Colegiul Tehic Iuliu Maniu, cu 
susținerea examenelor de diferențe 

- RUSU CRISTINA MIHAELA: clasa a IX-a profil design textile, de la Colegiul 
Tehnic Ioan C. Ștefănescu, în clasa a X-a învățământ profesional calificarea 

ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, an școlar 2020-2021, la 
Colegiul Tehic Iuliu Maniu, cu susținerea examenelor de diferențe 

- PETRE IUSTIN: clasa a X-a,profil real, de la Colegiul Tehnic Henry Coandă, în 

clasa a XI-a, an școlar 2020-2021, la Colegiul Tehic Iuliu Maniu, profil tehnic 
calificarea tehnician transporturi, cu susținerea examenelor de diferențe  

- MISĂILĂ BIANCA MARIA ȘTEFANIA: clasa a IX-a, de la Colegiul UCECOM 
Spiru Haret, în clasa a X-a, an școlar 2020-2021, la Colegiul Tehic Iuliu Maniu, 
profil servicii, cu susținerea examenelor de diferențe  

- COVEANU BOGDAN VALENTIN: clasa a X-a,profil real, de la Colegiul Tehnic 
Mihai I, în clasa a XI-a, an școlar 2020-2021, la Colegiul Tehic Iuliu Maniu, profil 
sportiv  

- VINTILĂ SOARE MIHAITA: clasa a IX-a, profil real, specializarea matematică-
informatică de la Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza-Slobozia, în clasa a X-a, 
an școlar 2020-2021, la Colegiul Tehic Iuliu Maniu, profil sportiv, cu susținerea 

examenelor de diferențe  
- CHIRU CĂTĂLIN MARIAN: de la clasa a XI-a B, învățământ liceal profil 

servicii, la învățământ profesional, clasa a XI-a, calificarea mecanic auto, în anul 
școlar 2020-2021, cu susținerea examenelor de diferențe 

- DAN MARIANA GABRIELA: clasa a X-a, de la Colegiul Național Elena Cuza, 

în clasa a XI-a, an școlar 2020-2021, la Colegiul Tehic Iuliu Maniu, profil servicii, 
cu susținerea examenelor de diferențe  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.   76  din 04.09.2020 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  04.09.2020 referitor la declanșare 

procedură pentru alegeri CA,  a hotărât : 

- Declanșarea procedurii de constituire a Consiliului de Administrație pentru anul 

școlar 2020-2021. 
Astfel, directorul unității școlare va solicita în scris Consiliului Local, Primăriei, 

Consiliului Reprezentativ al Părinților, Consiliului Reprezentativ al Elevilor, 

Agenților Economici parteneri, să-și desemneze reprezentanții, în termen de 10 

zile lucrătoare 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.  77  din 04.09.2020 
 
 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  04.09.2020 referitor la aprobare 

scheme orare pentru anul școlar 2020-2021,  a hotărât : 

- Aprobarea schemelor orare, pentru anul școlar 2020-2021 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.  78  din 04.09.2020 
 
 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  04.09.2020 referitor la aprobare 
încadrare personal didactic,  a hotărât : 

- Aprobarea încadrării personalului didactic, pentru anul școlar 2020-2021 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.  79  din 04.09.2020 
 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  04.09.2020 referitor la programarea 

examenelor de diferențe,  a hotărât : 

Aprobarea examenelor de diferențe. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.  80  din 04.09.2020 
 
 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  04.09.2020 referitor la aprobarea 

orarului pentru anul școlar 2020-2021,  a hotărât : 

Aprobarea orarului, pentru anul școlar 2020-2021 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.   81  din 04.09.2020 
 
 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  04.09.2020 referitor la aprobarea 
contractului educațional,  a hotărât : 

Aprobarea contractului educațional, pentru anul școlar 2020-2021. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.   82  din 04.09.2020 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  04.09.2020 referitor la aprobarea 

graficului de instruire practică,  a hotărât : 

Aprobarea graficului de instruire practică, pentru anul școlar 2020-2021 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.  83  din 04.09.2020 
 
 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  04.09.2020 referitor la aprobarea 

componenței formațiunii de studiu,  a hotărât : 

Aprobarea componenței formațiunilor de studiu, pentru anul școlar 2020-2021 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.   84   din 04.09.2020 
 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  04.09.2020 referitor la aprobarea 

contractului pentru programul “Școala după Școală” personalizat,  a hotărât : 

Aprobarea contractului pentru programul “Școala după Școală” personalizat, pentru 

anul școlar 2020-2021 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.  85  din 04.09.2020 
 
 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  04.09.2020 referitor la aprobarea 
fișei de post operaționalizate pentru personalul didactic și didactic auxiliar,  a hotărât : 

Aprobarea fișelor de post operaționalizat pentru pesonalul didactic și didactic auxiliar 

 

 

 



 

 

 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.   86  din 04.09.2020 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  04.09.2020 referitor la validarea 

diriginților,  a hotărât : 

- Cadrele didactice cu calitatea de diriginte, pentru anul școlar 2020-2021: 
GHIȚĂ MIHAELA - clasa a IX-a A, servicii 
SHARMA RUXANDRA - clasa a IX-a B, servicii 
ANTONIU LILIANA - clasa a IX-a C, sportiv 
PAȘCA DANIELA - clasa a IX-a D, științele naturii 
POPESCU DANIELA - clasa a IX-a E, științe sociale 
ȘTEFAN CORNELIA - clasa a IX-a F, tehnic/mecanic 
JANTEA FLORENTINA - clasa a X-a A, servicii 
VASILE-MIHAI MARINA - clasa a X-a B, servicii 
ANDREI ILIE-VALERICĂ - clasa a X-a C, sportiv 
CEACU GABRIELA - clasa a X-a D, științele naturii 
RADU DIANA - clasa a X-a E, tehnic/electric 
MANOILĂ MARIA - clasa a XI-a A, tehnician în turism 
BREBENEL GHEORGHE - clasa a XI-a B, tenician în hotelărie 
ȘERBAN ADRIANA - clasa a XI-a C, instructor sportiv 
PRUNĂ MARIANA - clasa a XI-a D, tehnician electrician electronist auto 
GRIGORE ADRIANA - clasa a XI-a E, tehnician transporturi 
STROE MIHAELA - clasa a XII-a A, tehnician în turism 
TRINCĂ DANIELA - clasa a XII-a B, tehnician în hotelărie 
STATE ROXANA- clasa a XII-a C, instructor sportiv 
FLORICESCU-LAEȘ ELENA - clasa a XII-a D, tehnician electrician electronist 
auto + tehnician transporturi 
ZELINSCHI ADRIANA - clasa a IX-a A profesional, mecanic auto 
PETRE-BOCEANU MARIAN - clasa a IX-a B profesional, mecanic auto 
IONIȚĂ FLORENTINA - clasa a IX-a C profesional, ospătar (chelner) vânzător 

în unități de alimentație 



MUNTEANU ELENA - clasa a IX-a D profesional, ospătar (chelner) vânzător în 

unități de alimentație 
SENTEȘ SILVIA - clasa a X-a A profesional, mecanic auto 
PRUNĂ AUREL - clasa a X-a B  profesional, tinichigiu vopsitor auto 
BORȚEA MIHAELA - clasa a X-a C profesional, ospătar (chelner) vânzător în 

unități de alimentație 
TOMESCU DELIA - clasa a XI-a A profesional, mecanic auto 
IRIMIE DIANA - clasa a XI-a B profesional, ospătar (chelner) vânzător în unități 

de alimentație 
ANTONESCU DANIELA - clasa a XI-a A seral semestrul II, tehnician 
transporturi 
STRÎMBEANU MARGARETA - clasa a XI-a B seral semestrul II, tehnician 
transporturi 
POPESCU IOANA - clasa a XII-a A seral, tehnician transporturi 
FRÎNC MILENA - clasa a XIII-a A seral, tehnician transporturi 
FERESCU MIHAELA – anul I A postliceal, informatică/tehnician echipamente 

de calcul 
SALAR GENOVEVA – anul I B postliceal, informatică/tehnician echipamente de 

calcul 
PISTOL OCTAVIAN – anul I C postliceal, informatică/tehnician echipamente de 

calcul 
STRÎMBEANU MARGARETA – anul II A postliceal, informatică/tehnician 

echipamente de calcul 
DUMITRESCU DRAGOȘ – anul II B postliceal, informatică/tehnician 

echipamente de calcul 
SFÎRNOIU ROBERT – anul I A maiștri, maistru/electromecanic auto 
TURBATU DORU – anul II A maiștri, maistru/electromecanic auto 
ANTONESCU DANIELA – anul II B maiștri, maistru/electromecanic auto 
PETRE DANIEL - clasa a IX-a A frecvență redusă, științe sociale 
NEDELCU ALEXANDRU - clasa a X-a A frecvență redusă, științele naturii 
DUMITRESCU DRAGOȘ - clasa a XI-a A frecvență redusă, matematică-
informatică 
GHEORGHIU RADU - clasa a XII-a A frecvență redusă, matematică-informatică 
DRĂGOI IOAN - clasa a XIII-a A frecvență redusă, matematică-informatică 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.   87  din 04.09.2020 
 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  04.09.2020 referitor la învățământ cu 

frecvență redusă,  a hotărât : 

 Aprobarea perioadei de cursuri  la învățământul cu Frecvență Redusă să fie începând 

cu data de 09.11.2020, timp de trei săptămâni, urmate de două săptămâni-evaluare. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.   88  din 04.09.2020 
 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  04.09.2020 referitor la Programul 

Național “Școala Altfel”,  a hotărât : 

Programul Național “Școala Altfel” să se desfășoare în perioada 29.03-02.04 2021. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.   89  din 04.09.2020 
 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  04.09.2020 referitor la fișa de 

evaluare a personalului didactic,  a hotărât : 

Aprobarea indicatorilor de performanță din fișele de evaluare a cadrelor didactice. 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.  90  din 07.09.2020 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  07.09.2020 referitor la discutarea și 

aprobarea propunerilor de scenarii de funcționare ale unităților de învățământ potrivit 

infrastructurii locale,  a hotărât : 

Derularea programului după scenariul 2, astfel: 

- participare zilnică la cursuri a tuturor elevilor de la clasele a XII-a cu respectarea 
și aplicarea tuturor normelor de protecție 

- participare parțială, prin rotație de o săptămână a elevilor din celelalte clase, după 

cum urmează: 
• clasele de-a IX-a, a X-a și a XI-a liceu zi; a IX-a, a X-a și a XI-a 

învățământ profesional; a IX-a și a X-a liceu FR; a XI-a, a XII-a și a XIII-a 
liceu seral și școala postliceală 

• elevii din clasele a XI-a, a XII-a și a  
XIII-a liceu FR vor urma acelaș scenariu în săptămânile în care vor fi 

programate 
• programul ROSE și programul “Școala după Școală”se vor desfășura după 

scenariul 2 

 



 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.  91  din 08.09.2020 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  08.09.2020 referitor la evaluarea 

personalului didactic și didactic auxiliar,  a hotărât : 

- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei JANTEA FLORENTINA, 
pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 90 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei PALADE MARIANA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 89 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei FLORICESCU-LAEȘ 

ELENA, pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, 

conform fișei de autoevaluare, cu 96 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei VASILE-MIHAI MARINA, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 96 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei STATE ROXANA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 91 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei IONIȚĂ FLORENTINA, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 87 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei FRÎNC MILENA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 96 de puncte 



- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei TITEL SIMONA, pentru 
activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 87 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei RADU DIANA ELENA, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 89 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului DUMITRESCU DRAGOȘ, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 90 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei STROE MIHAELA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 93 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei CEACU GABRIELA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 90 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei ȘERBAN ADRIANA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 92 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului NEDELCU ALEXANDRU, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 88 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei MANOILĂ MARIA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 96 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei IONESCU MARIA 

CĂTĂLINA, pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, 

conform fișei de autoevaluare, cu 93 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului GHEORGHIU RADU, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 90 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei ANTONIU LILIANA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 87 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului BRUMEA ROMEO, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 88 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei TRINCĂ DANIELA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 95 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei POPESCU MIHAELA LIVIA, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 88 de puncte 



- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei BORCAN MARIANA, pentru 
activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 
autoevaluare, cu 92 de puncte 

- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei SALAR GENOVEVA, pentru 
activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 89 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei STRÎMBEANU 

MARGARETA, pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, 

conform fișei de autoevaluare, cu 91 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului BREBENEL GHEORGHE, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 90 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei PASCA DANIELA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 86 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului ANDREI ILIE VALERICĂ, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 93 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului PETRE BOCEANU 

VALERIU MARIAN, pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în 

prezent, conform fișei de autoevaluare, cu 92 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului POPOVICI EUGEN 

FLORIN, pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, 

conform fișei de autoevaluare, cu 88 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului DRĂGOI IOAN, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 86 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului GRIGORE SORIN IOAN, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 92 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei SENTEȘ SILVIA IULIANA, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 
autoevaluare, cu 93 de puncte 

- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei IRIMIE DIANA ROXANA, 
pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 90 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei BORȚEA MIHAELA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 92 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei GHIȚĂ MIHAELA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 92 de puncte 



- Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului GHEORGHE IONUȚ 

ADRIAN, pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, 

conform fișei de autoevaluare, cu 91 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului GHEORGHE ILIE, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 91 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei MUNTEANU ELENA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 89 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei MITROI RUXANDRA, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 92 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei ANTONESCU DANIELA, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 99 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei GRIGORE ADRIANA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 92 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului PISTOL OCTAVIAN, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 86 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului SFÎRNOIU ROBERT, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 94 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului TURBATU DORU, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 90 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei POPESCU IOANA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 87 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului PRUNĂ AUREL, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 90 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei PRUNĂ MARIANA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 90 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei ȘTEFAN CORNELIA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 86 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei TOMESCU DELIA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 94 de puncte 



- Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului GROSU NICOLAE, pentru 
activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 90 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului ILIE MARIN, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 90 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului OSTROPEȚ BOGDAN, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 95 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei CRISTEA ANCA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 86 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei POPESCU ELENA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 95 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei OPREA NELA VALENTINA, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 94 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei BILCIU NICOLETA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 94 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei CIUREA FLOAREA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 90 de puncte 
-  Acordarea calificativului FOARTE BINE domnului DIMITRIU EMIL, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 97 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei PANAIT IOANA DANIELA, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 95 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei PĂUNE LAURA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 90 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei IORDAN GEORGIANA, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 90 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei CIOCÎRLAN GABRIELA, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 92 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei POPA MIHAELA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 94 de puncte 



- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei SALAR CARMEN ȘIRIN, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 90 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei CUREA ELENA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 97 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei LUPU CRINA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 97 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei ȘERBAN ALEXANDRA, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 87 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei FILIPESCU MIHAELA, 

pentru activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 98 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei ENE FLORENTINA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 95 de puncte 
- Acordarea calificativului FOARTE BINE doamnei SALAR CRISTINA, pentru 

activitatea depusă din 1 septembrie 2019 până în prezent, conform fișei de 

autoevaluare, cu 90 de puncte 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.  92  din 08.09.2020 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  08.09.2020 referitor la burse sociale,  

a hotărât : 

Aprobarea criteriilor de acordare a burselor sociale în anul școlar 2020-2021, cu nr. 
3571/07.09.2020. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.  93  din 08.09.2020 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  08.09.2020 referitor la tematica CA,  
a hotărât : 

Aprobarea Tematicii Consiliului de Administrație pentru anul școlar 2020-2021, nr. 
3592/08.09.2020. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.  94  din 08.09.2020 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic Iuliu Maniu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  08.09.2020 referitor la organigrama 

unității,  a hotărât : 

Aprobarea Organigramei Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, cu nr. 3593/08.09.2020. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.  95  din 14.09.2020 
 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  14.09.2020 referitor la stabilirea 

perioadei de desfășurare a Programului “Școala Altfel” pentru anul școlar 2020-2021,  a 
hotărât : 

- Programului “Școala Altfel”, pentru anul școlar 2020-2021, să se desfășoare în 

perioada 29.03.2021-02.04.2021  

 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.  96  din 14.09.2020 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  14.09.2020 referitor la aprobarea 
Comisiei pentru ocuparea posturilor vacante,  a hotărât : 

- Aprobarea Comisiei de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru 

ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat (fochist)-1 post și îngrijitor-1 
post, în următoarea componență: 
Președinte: MANOILĂ MARIA 
Membrii: POPESCU IOANA 
                LUPU CRINA ELENA 
Secretar: POPESCU ELENA 

- Aprobarea Comisiei de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru 

ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat (fochist)-1 post și îngrijitor-1 
post, în următoarea componență: 
Președinte: GASPAR FLORENTINA 
Membrii: PASCA DANIELA 
                DUMITRIU EMIL 

- Secretar: POPESCU ELENA 

 



 
HOTĂRÂREA  

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 
Nr.  97  din 14.09.2020 

 
Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 

327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  14.09.2020 referitor la posturi 

vacante,  a hotărât : 

 Aprobarea Comisiei de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru 

ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat (fochist) - 1 post și îngrijitor – 1 post, în 
următoarea componență: 

 Președinte: Prof. Manoilă Maria 

Membrii: Popescu Ioana – profesor inginer 

                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 

Membrii: Pașca Daniela – profesor informatică 

                Dumitriu Emil – administrator de patrimoniu 

Secretar: Popescu Elena – secretar șef 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.  98  din 14.09.2020 
 
 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  14.09.2020 referitor la aprobarea 

coordonatorului de proiecte  și programe școlare,  a hotărât : 

Pentru anul școlar 2020-2021, coordonator pentru proiecte educative și programe 

școlare și extrașcolare, să fie doamna ANTONESCU DANIELA 

 

 



 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.  99  din 14.09.2020 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  14.09.2020 referitor la eliberarea 

actelor de studii,  a hotărât : 

- Aprobarea cererii nr. 3646/14.07.2020, a domnului CRISTEA MARIUS, 
absolvent al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, promoția 2013, prin care solicită 

eliberarea diplomei de absolvire a liceului  
- Aprobarea cererii nr. 3645/14.07.2020, a domnului AL KHOLANI SHADI 

ADRIAN, absolvent al Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, promoția 2017, prin care 

solicită eliberarea diplomei de absolvire a liceului  

 

 



 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.  100  din 14.09.2020 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  14.09.2020 referitor la elevi audienți,  

a hotărât : 

Aprobarea constituirii Comisiei de înscriere ca audienți a copiilor care au urmat 

cursurile școlare într-o unitate de învățământ din altă țară, conform ROFUIP aprobat prin 

OMEC nr. 5447/31.08.2020, în următoarea conponență: 

Președinte: Gaspar Florentina – director 

Membrii: Dumitrescu Dragoș – profesor 

     Floricescu-Laeș Elena – profesor 

                Orban Adrian – consilier școlar 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.  101  din 16.09.2020 
 
 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  16.09.2020 referitor la calendarul 

activităților educative,  a hotărât : 

Aprobarea Calendarului activităților educative, nr. 3644/14.09.2020. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.  102  din 16.09.2020 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  16.09.2020 referitor la transferurile 

elevilor,  a hotărât : 

Aprobarea transferului elevului SAVU ȘTEFAN VALENTIN, de la clasa a IX-a D, 
profil real, la clasa a IX-a C, profil sportiv, pentru anul școlar 2020-2021 

 



 

 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.  103  din 16.09.2020 
 
 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  16.09.2020 referitor la parcarea 

autovehiculului în incinta unității de învățământ,  a hotărât : 

Aprobarea cererii nr. 3691/16.09.2020,  a elevului OPREA GEORGE ALEXANDRU, 
din clasa a XII-a D, prin care solicită parcarea autovehiculului propriu cu număr de 

înmatriculare B 16 GAO în curtea liceului, în limita locurilor disponibile, dar nu pe locurile 
acordate cadrelor didacctice  

 

 



 

 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 104  din 23.09.2020 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  23.09.2020 referitor la posturi 

vacante,  a hotărât : 

Validarea rezultatelor la concursul pentru ocuparea posturilor vacante, astfel: 

- pentru postul de îngrijitor, doamna IONIȚĂ MARIA a primit nota 8 (opt) 
- pentru postul de fochist, domnul CONSTANTINESCU VALENTIN a primit nota 

9 (nouă) 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 105  din 23.09.2020 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  23.09.2020 referitor la posturi 

didactice vacante,  a hotărât : 

 Referitor la ocuparea posturilor didactice, catedrelor din unitate, în conformitate cu 
prevederile art. 3, art. 5, art. 23, art. 25 și art. 28 din Metodologia de organizare și desfășurare 

a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor ccccare se vacantează pe 

parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN 

nr. 4959/02.09.2013, cu modificările și completările ulterioare, au hotărât următoarele: 

- Asocierea în vederea testării cadrelor didactice fără studii corespunzătoare 

postului de Centrul de concurs de la Colegiul Economic Kostin C. Kirițescu, 

sector 6 
- Validarea comisiei pentru testarea personalului fără studii corespunzătoare 

postului, în următoarea componență: 
Președinte: Văduva Aurelia – director al Colegiului Tehnic Carol I 
Secretar: Matroșenco Iuliana – director al Școlii Gimnaziale Orizont 
Membrii: conform anexei 

 



 

 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 106  din 23.09.2020 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic IuliuManiu, constituit prin decizia nr. 
327/07.10.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de  23.09.2020 referitor la Regulamentul 

de Organizare și Funcționare,  a hotărât : 

Aprobarea componenței grupului de lucru pentru reactualizarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare. 

 

 

 

 


