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Numele și prenumele / funcția
Director (dosarul Hotărâri ale
Consiliului de Administrație)
Director adjunct
Secretar şef
Adminstrator financiar
Director (spre afișare)

Semnatura

Data
12.11.2021
12.11.2021
12.11.2021
12.11.2021
12.11.2021

Ordinea de zi a Consiliului de administrație din 12.11.2021;
Validarea Raportului anual de evaluare internă (RAEI)-2020-2021;
Aprobarea procedurilor SCIM, Istrucțiunea 1, MEN și CEAC elaborate la nivelul colegiului;
Aprobarea acordării bursele școlare;
Calendarul desfășurării tezelor pe semestrul I, an școlar 2021 – 2022;
Înscrierea elevilor audienți în clasele solicitate in urma echivalării studiilor efectuate în străinătate;
Organizarea inventarierii în anul 2021;
Probleme financiar contabile de etapă.

Consiliul de Administrație al Colegiului întrunit în data de 12.11.2021 văzând:
1. Ordinea de zi a Consiliului de administrație din 12.11.2021 propusă de președintele Consiliului de
Administrație;
2. Raportul anula de evaluare internă (RAEI)- 2020-2021;
3. Opisul procedurilor SCIM, Istrucțiunea 1 MEN și CEAC elaborate la nivelul colegiului
4. Referatul înregistrat cu nr nr. 1574/ 08.11.2021 al Comisiei de burse;
5. ADRESA ME NR. 34799/05.11.2021 Precizări privind disciplinele la care se susțin lucrări scrise de evaluare
semestrială (teze) în anul școlar 2021 – 2022
6. ADRESA ME NR. 34799/05.11.2021 Precizări privind disciplinele la care se susțin lucrări scrise de evaluare
semestrială (teze) în anul școlar 2021 - 2022
7. Atestatele de echivalare a studiilor efectuate în străinătate ale elevilor
8. Referatul de necesitate înregistrat cu nr. 1577/ 08.11.2021 privind organizarea inventarierii în anul 2021
și propunerea pentru decizia cu privire al activitatea de inventariere
9. Referatele privind activități finaciare conreabile :
a) Referat de necesitate nr. 1594/ 11.11.2021 (Registru general CEAC și SCIM; CDI -o poveste în imagini
b) Referat de necesitatea nr. 1595 / 11.11.2021 (imprimantă pentru diplome, videoproiector, calculatoare
AEL)
c) Referat de necesitate nr. 1599 /11.11.2021 (tastaturi, mause)
d) Tabel centralizator decontare abonamente personal didactic, nr. 1575/08.11.2021
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În baza:
a) Art. 15 al. (1) lit. a, r, x, bb, ee, mmm din Anexa la Metodologia –cadru de organizare şi funcţionare a
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinului ME nr.
5154 din 30 august 2021;
b) ADRESA ME NR. 34799/05.11.2021 Precizări privind disciplinele la care se susțin lucrări scrise de evaluare
semestrială (teze) în anul școlar 2021 - 2022.

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă Ordinea de zi a Consiliului de Administrație din 12.11.2021;
Art. 2 . Se validează Raportului anual de evaluare internă (RAEI)-2020-2021 conform Anexei 1, parte

integrantă din prezenta Hotărâre;
Art. 3. Se aprobă procedurile SCIM, Istrucțiunea 1, MEN și CEAC elaborate la nivelul colegiului

conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta decizie;
Art. 4. Se aprobă Referatul înregistrat cu nr nr. 1574/ 08.11.2021 al Comisiei de burse conform Anexei 3, parte

integrantă din prezenta decizie;
Art.5 Se aprobă calendarul desfășurării tezele pe semestrul I an școlar 2021-2022 după cum urmează : 6.122021-22.12.2021;
Art. 6. Se aprobă înscrierea elevilor audienți în clasele solicitate în baza atestatelor de echivalare a studiilor
efectuate în străinătate ale elevilor după cum urmează:
NUMELE ȘI PRENUMELE
BÎRZĂ ALESSANDRO MIRCEA
DOGAN ALI DURAN
PAVEL GEORGIANA ALEXANDRA
MOGA ANDREA MARIA

ȚARA UNDE A
EFECTUAT STUDII
ITALIA
TURCIA
SPANIA
SPANIA

NUMĂRUL ATESTATULUI DE
ECHIVALARE A STUDIILOR
117/2021
114/2021
117/2021
115/2021

CLASA
REPATIZATĂ
IX A
IX A
XI E
XII D

Art. 7 Se aprobă Referatalul de necesitate nr. 1577/ 08.11.2021 privind organizarea inventarierii și comisia
pentru inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în următoarea componenţă:
SCHIAU SORIN
PREŞEDINTE
DIRECTOR ADJUNCT
ANALIST PROGRAMATOR
COROIU MARIANA
MEMBRU
MIRICĂ SĂNDEL
MEMBRU
MUNCITOR CALIFICAT
BÎRZ LUCREŢIA
MEMBRU
BIBLIOTECAR
(1) Preşedintele comisiei de inventariere prof. Schiau Sorin se va ocupa de instruirea subcomisiilor de
inventariere, în baza procedurii operaţionale, întocmindu-se un proces verbal cu semnăturile de luare la
cunoştinţă și data întocmirii acestuia;
(2) Comisia își va desfăşura activitatea de inventariere a patrimoniului în conformitate cu art. 7 şi art. 8 din Legea
nr. 82/1991, republicată şi a Ordinul nr. 2861 din 09/10/2009 în perioada 15.11.2021 – 17.12.2021;
(3) Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se va face faptic și scriptic
(buget de stat, buget local, buget autofinanțate);
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(4) Evaluările făcute în baza rezultatelor inventarierii şi a propunerilor pentru casarea valorilor materiale vor fi
înaintate de către comisia de inventariere conducătorului unităţii, înscrise în procesul-verbal semnat de toți
membrii comisiei, până la data de 23.12.2021;
Art. 8 Se aprobă:
(1) Referatul de necesitate nr. 1594/ 11.11.2021 pentru tipărirea Registrului general CEAC și SCIM și pentru CDI -o poveste
în imagini
(2) Referatul de necesitate nr. 1595 / 11.11.2021 privind achiziționarea : imprimantă pentru diplome de absolvire, 2
videoproiectoare, 30 calculatoare pentru AEL)
(3) Referatul de necesitate nr. 1599 /11.11.2021 pentru achizionarea a 25 tastaturi și 25 mause pentru Centrul de
Informatică
(4) Decontarea abonamentelor personalului didactic pentru luna octombrie 2021 conform Tabel centralizator decontare
abonamente personal didactic, nr. 1575/08.11.2021

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi ale membrilor Consiliului de Administrație din totalul de 13 (10 pentru și unul
împotrivă) în prezența liderilor de sindicat, doamna Rădulescu Cristina și domnul Dăneț Gigi.
Președinte Consiliul de Administrație
Prof. Valeriu Cerbu
Director
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