
COLEGIUL TEHNIC  “MIHAIL STURDZA”, IAȘI                                                                                                                                                                                             
Str. Mihail Sturdza  Nr.2,                                                                                                                                                                                                                

Tel. 0232 233435, Fax. 0232 231530                                                                                                                                                                       
http://www.gsmsis.ro , e-mail gsmsis_ro@yahoo.com 

HOTĂRÂRE 

NR. 20/ 26.11.2020 

Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”, Iași, reunit în ședința din 
data de 26.11.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011 și a OMEN nr. 4619/2014 precum 
și în temeiul prevederilor R.O.F.U.I.P. 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă sumele lunare aferente transmiterii pachetelor educaționale, cu confirmare de 
primire prin acord încheiat cu Posta Română 

Art. 2. Se aprobă primirea cu semnătură a stick-ului de către profesor pentru a se loga pentru orele 
online; pierderea sau defectarea implică achiziționarea de către proprietar a unuia nou din fondurile 
proprii ale cadrului didactic 

Art. 3. Se aprobă referatul 4464/26.11.2020 înaintat de serviciul contabilitate privind bugetul de 
venituri și cheltuieli pentru trimestrul IV al anului 2020 

Art. 4. Se aprobă, indemnizația de hrană pentru personalul didactic care desfășoară lecții online  dela 
domiciliu, sub semnătură, conform prevederilor Ministerului Muncii 

Art. 5. Se aprobă Planul de școlarizare prezentat in CA din 06.11.2020 

Art. 6. Se validează rezultatele concursului pe post de muncitor necalificat  și trecerea dnei Iorgoaia  
L de pe contract pe perioadă determinată pe contract pe perioadă nedeterminată- post de îngrijitor 
începând cu 2 decembrie 2020 

Art. 7. Se aprobă prima de instalare pentru dna Dron Adina 

Art. 8. Se aprobă referatul 4606/23.11.2020 înaintat de dl Bădic I pentru verificarea stingătoare, 
buletin PRAM 

Art. 9. Se aprobă recomandarea / aprecierea în CA a dnei Prisacaru Raisa pentru efectuarea inspecției 
de definitivat 

Art. 10. Se aprobă investițiile pentru anul 2021 astfel: hidroizolații ateliere, tâmplărie ateliere, sistem 
de supraveghere video școală, instalație electrică școală/ateliere, repararea căminului, 30 de 
calculatoare 

Art. 11. Se aprobă referatul de la școala de șoferi privind controlul din data de 23.11.2020 – 
calificativul Foarte Bine 

Art. 12. Se aprobă mișcarea elevilor conform referatului serviciului secretariat 

Art. 13. Se aprobă temporar sarcini suplimentare de secretariat pentru dna Năstase și dna Stoian, până 
la ocuparea postului de secretar 

Art. 14. Se aprobă  cererea privind menținerea pe bază de proces verbal de custodie a materialelor 
depozitate pentru terenul sintetic al școlii 
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Președinte Consiliu de Administrație 
DIRECTOR,  
Ing. Victor Bibire 
 
 
 
Întocmit, 
Secretar Consiliu de Administrație 
Prof. Andreia Steclaru 
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HOTĂRÂRE 

NR. 19/ 06.11.2020 

Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”, Iași, reunit în ședința din 
data de 06.11.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011 și a OMEN nr. 4619/2014 precum 
și în temeiul prevederilor R.O.F.U.I.P. 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă Planul de intervenție al Colegiului Tehnic Mihail Sturdza Iași – scenariul roșu- 
nr.4487/09.11.2020 

Art. 2. Se aprobă revizuirea procedurii operaționale PO- 07 – nr.4485/09.11.2020, privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal 

Art. 3. Se aprobă Planul de școlarizare 2021-2022 (4 clase IX – liceu tehnologic, 4 clase IX scoala 
profesionala din care 1 învățământ dual, 1 clasă școală postliceală) 

Art. 4. NU se aprobă, temporar, parcarea în perimetrul școlii a mașinilor personale, până la publicarea 
noului OM 

Art. 5. Se aprobă pentru Vizitiu I, Vizitiu M, Handuca I -  școala de șoferi 500 ron 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație 
DIRECTOR,  
Ing. Victor Bibire 
 
 
 
Întocmit, 
Secretar Consiliu de Administrație 
Prof. Andreia Steclaru 
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HOTĂRÂRE 

NR. 18/ 29.10.2020 

Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”, Iași, reunit în ședința din 
data de 29.10.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011 și a OMEN nr. 4619/2014 precum 
și în temeiul prevederilor R.O.F.U.I.P. 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă documentele manageriale pentru anul școlar 2020-2021: PAS, PO, PM, anexe la 
acestea cf. adresei nr. 2654/05.05.2020, ROFUIP. RAEI, anexa la fișa postului pe timp de pandemie, 
orar școală, planificare și tematica CP, CA, proceduri operaționale specifice perioadei de pandemie, 
organigrama, fișa de control ore, fișa de observare a lecției, plan de măsuri pentru prevenirea 
infecțiilor cu noul coronavirus la nivel de unitate, decizia persoanei desemnate ca responsabil cu DSP 
Iași, comisia privind Situații de urgenta – coronavirus la nivel de unitate 

Art. 2. Se aprobă Panul de școlarizare 2020-2021 

Art. 3. Se aprobă derularea activității dedicate Zilelor Școlii – 06.11.2020, orele 11-13, pe platforma 
GSuite, organizator Bida C  

Art. 4. Se aprobă referatul nr.4119/28.10.2020 înaintat de compartimentul secretariat privind 
validarea dosarelor de bursă 

Art. 5. Se aprobă mișcarea elevilor conform referatului înaintat de compartimentul secretariat 

Art. 6  Se aprobă rezultatelor concursului pe postul de tehnician  

Art. 7. Se aprobă Comisia pentru promovarea pe funcția vacantă de șofer a dl. Andronic F (transfer 
intern de posturi) 

Art. 8. Se aprobă derularea concursului pe un post de muncitor calificat – post vacant prin pensionarea 
dl. Costea L 

Art. 9. Se aprobă situații-funcții și salarii cf. legii 153/2017 si a anexei 3670/30.09.2020 

Art. 10. Se aprobă referatul înaintat de dna Năstase R, bibliotecar, coordonator al Consiliului elevilor, 
cf. căruia elevul Grigoriu S – cl. XI A, este președintele CE în anul școlar 2020-2021, iar elevul 
Harabadji V este reprezentantul elevilor în CA 

Art. 11. Se aprobă numirea dlui Apostol Cristian ca membru CA din partea Primăriei Iași pentru anul 
școlar 2020-2021, pe baza adresei trimise de Primărie 

Art. 12. Se aprobă referatul 4059/26.10.2020 înaintat de dl Barzu M, privind îmbunătățirea serviciilor 
de Internet din școală 

Art. 13. Se aprobă contractul încheiat cu firma de telefonie mobilă RDS privind executarea de lucrări 
pentru îmbunătățirea semnalului de Internet în școală; fondurile se prevăd în bugetele 2021 și 2022. 

Art. 14. Se aprobă referatul 4032/26.10.2020 înaintat de dna Buruiană L privind prezenta online la 
activitati a elevei Buruiană A – IX B liceu, din cauza sindromului MARFAN. 
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Art. 15. Se aprobă referatul 3777/08.10.2020 inaintat de dna Stoleriu A, responsabil CEAC, privind 
documentele CEAC specifice începutului de an școlar (RAEI, stategie \asigurarea calității, plan 
managerial, plan operational, plan de imbunatatire, regulament de funcționare, responsabilitatile 
membrilor) 

Art. 16. Se aprobă referatul 4134/29.10.2020 inaintat de |Comisia pentru disciplina prin dl mănucă R 
privind sanctionarea elevilor Calistru N (XI C- sc. prof) și Calistru D cu nota 4 la purtare pentru 
aducerea de imagine negativă școlii prin acțiunile de bullying din 23.20.2020 

Art. 17. Se aprobă referatele 3633/27/09.2020 – Samson L, privind schimbarea geamurilor la ateliere, 
referatul 3654/30.09.2020 – Topciu I, privind achizitionarea materiale birotica, referatul 
3684/01.10.20202- Sorea M, pentru 10 scaune sala 4, REF.3973/18.10.2020 – Samson L, privind 
intrare separată la ateliere A6 si A7, referatul 4042/24.10.2020 – servicul secretariat, arhivar Damian 
L, ref. ,40404/24.10.2020, serviciul secretariat- Dinter O4290/12.10.2020 – Munteanu E, pentru 10 
scaune sala 14. 

Art. 18.  NU se aprobă, din lipsă de fonduri, referatele 4239/07.11.2019 – Iosef T (harti si materiale 
didactice), 4090/29.10.20202 – Comanici M  (2 cartuse HP), ref. 3977/19.10.2020- Apostol C 
(microfon portabil), 3974/19.10.2019 - Iliescu D (smartboard), 3887/14.10.2020 – Mănucă R (tabla 
magnetica), 3685/01.10.2020 – Rusu M. (perdele, draperii). 

Art. 19. Se aprobă Comisiile pentru proiectele europene ERASMUS +KA 2 coordonate de dna 
Ivănescu M și dna Boboc A. 

Art. 20. Se aprobă procedura pentru plata cu ora a cadrelor didactice (media lunară și în funcție de 
cât permite programul EDUSAL) 

Art. 21. Se aprobă solicitările și contracetele cadru pentru scoala profesionala si învățământ dual 
pentru anul școlar 2020-2021 

Art. 22. Se aprobă ROFUI pentru anul școlar 202-2021 cu următoarele continuturi:proceduri 
operationale specifice Covid, regulament de cazare în cămin (contract cazare si anexe). Regulament 
scoala de soferi, proceduri privind reducerea violentei si fenomenului de bullying in scoala 

Art. 23. Se aprobă procedura privind decontarea cheltuielilor de transport – navetă a elevilor pentru 
anul școlar 2020-2021, cu raportare la Consiliul judetean iași/primărie pănă la 05 ale lunii. 

Art. 24. Se aprobă reprezentantul părinților în CA – dna Ciobanu A (părinte elev X C) 

Art. 25. Se aprobă amenajarea unei porți de acces pe latura S-E a scolii – zona cămin-cantină, pentru 
intrarea /ieșirea la nevoie a chiriașilor din unitate. 

Art. 26. Se aprobă valorificarea unei magazii pentru colectarea selectivă a materialelor – hârtie/plastic 

Art. 27. Se avizează temele de proiecte pentru nivelul de calificare 4, an scolar 2020-2021 

Art. 28. Se avizează temele pentru proba practică Nivel 3, 2020-2021 
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Președinte Consiliu de Administrație 
DIRECTOR,  
Ing. Victor Bibire 
 
 
 
Întocmit, 
Secretar Consiliu de Administrație 
Prof. Andreia Steclaru 
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HOTĂRÂRE 

NR. 17/ 25.09.2020 

Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”, Iași, reunit în ședința din 
data de 25.09.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011 și a OMEN nr. 4619/2014 precum 
și în temeiul prevederilor R.O.F.U.I.P. 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă continuarea cursurilor conform scenariului galben cf. OM 1494/31.08.2020 și 
dispozițiilor ISJ/DSP (prezență parțială a elevilor, nu mai mult de 20 în sala de clasă, cu excepția 
claselor XII – prezenta integrală); dirigintele selectează grupele de elevi ce participă fizic la cursuri , 
în funcțiile de specificul colectivului și nevoile individuale ale elevilor, dar un elev nu poate participa 
exclusiv fizic sau exclusiv online pe toată durata semestrului 

Art. 2. Se aprobă prezenta elevilor cazați în cămin și pe perioada în care aceștia sunt în activități 
online 

Art. 3. Se aprobă programul de practică al elevilor de la scoală profesională în atelierele școlii, în 
situația în care agenții economici nu își asumă prezența elevilor la practică  

Art. 4. Se aprobă referatul nr. 3468/25.09.2020 

Art. 5. Se aprobă referatul nr. 3515/25.09.2020 

Art. 6  Se aprobă referatul nr. 3527/25.09.2020 

Art. 7. Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al căminului 

Președinte Consiliu de Administrație 
DIRECTOR,  
Ing. Victor Bibire 
 
 
 
Întocmit, 
Secretar Consiliu de Administrație 
Prof. Andreia Steclaru 
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HOTĂRÂRE 

NR. 16/ 16.09.2020 

Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”, Iași, reunit în ședința din 
data de 16.09.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011 și a OMEN nr. 4619/2014 precum 
și în temeiul prevederilor R.O.F.U.I.P. 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă continuarea cursurilor conform scenariului galben pentru perioada 21.09-25.09cf 
OM 1494 și dispozițiilor ISJ/DSP 

Art. 2. Se aprobă referatul 2950/16.09.2020 inaintat de constabil sef Măzărianu Onioi Mariana privind 
prezenta la serviciu pe perioada online 4 ore/zi. 

Art. 3. Se aprobă mișcarea elevilor  

Art. 4. Se aprobă cheltuirea celor 20.000 ron conform referatului 3031/16.09.2021: 27 camere web, 
5 ecrane TV  cu suport fixare 15 routere wireless și materialele necesare instalării pentru asigurarea 
semnalului net in ateliere si cămin, 3000 măști. 

Art. 5. Se aprobă program de pauze decalate cf. anexei 3059 

Art. 6. Se aprobă program acces elevi 7-9 (în restul programului școlar nu mai părăsesc spațiile școlii) 

Art. 7. Se aprobă pentru Galiț C, Popuțanu I, Mocanu L și știuliuc A – școala de șoferi 500 ron 

Președinte Consiliu de Administrație 
DIRECTOR,  
Ing. Victor Bibire 
 
 
 
Întocmit, 
Secretar Consiliu de Administrație 
Prof. Andreia Steclaru 
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HOTĂRÂRE 

NR. 15/ 08.09.2020 

Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”, Iași, reunit în ședința din 
data de 08.09.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011 și a OMEN nr. 4619/2014 precum 
și în temeiul prevederilor R.O.F.U.I.P. 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă scenariul galben propus pentru începerea cursurilor semestrului I an școlar 2020-
2021, conform legislației în vigoare 

Art. 2. Se aprobă criteriile de selecție pentru cazarea elevilor în căminul unității, conform normelor 
DSP pentru anul școlar 2020-2021 și afișarea criteriilor pe site-ul școlii 

Art. 3. Se aprobă orarul modular pentru desfășurarea cursurilor și alocarea de pauze decalate în anul 
școlar 2020-2021 

Art. 4. Se aprobă programul stagiilor de practică pentru anul școlar 2020-2021 

Art. 5. Se aprobă transferul a 7 elevi, reînscriere – 1 elev, retragere -1 elev 

Art. 6. Se aprobă organizarea festivității de deschidere a noului an școlar în condițiile scenariului 
galben și cu respectarea tuturor normelor în vigoare 

Art. 7. Se aprobă referatul înaintat de contabilitate privind suma pe zi pentru elevii cazați în cămin 
(cartelă + cazare=20+2=22 ron); elevilor repartizați prin bursă de guvern nu li se solicită nici o sumă, 
nici fondul de garanție 

Art. 8. Se aprobă 50 lei fondul de garanție pentru elevii români cazați în căminul Colegiului Tehnic 
Mihail Sturdza, cu posibilitatea returnării acestuia în cazul în care nu se vor înregistra stricăciuni 
produse de elev în cămin 

Art. 9. Se aprobă cazarea elevului Harabadji Victor – XII C în cămin, gratis, pentru supravegherea 
căminului  în perioada vineri ora 16 – duminică ora 10 

Art. 10. Se aprobă contractul de cazare modificat conform OM 0804, a actului adițional și a 
precizărilor DSP, în urma controlului din 08.09.2020 privind cazarea elevilor în căminul școlii 

Art. 11. Se aprobă cererea de înscriere pentru profesorii evaluatori conform OMEC 4979/14.08.2020 

Art. 12. Se aprobă organizarea concursului pentru tehnician școlar cu atribuții de casier 

Art. 13 Se aprobă Comisiile pentru anul școlar 2020-2021 

Art. 14 Se aprobă ROFUI 2020-2021, actualizat cf. cerințelor situației de pandemie/alertă 

Art. 15 Se aprobă CDL și CDS pentru anul școlar 2020-2021 

Art. 16 Se aprobă cererea nr 2498/07.09.2020 a dlui Chilug C de renunțare la continuitate pe 0,41 
normă de maistru instructor practică 
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Art. 17 Se aprobă procedura de selecție a elevilor pentru cazarea în căminul școlii 

Art. 18 Se aprobă anularea Certificatului de calificare nivel 5 seria AB nr. 0017534 

Președinte Consiliu de Administrație 
DIRECTOR,  
Ing. Victor Bibire 
 
 
 
Întocmit, 
Secretar Consiliu de Administrație 
Prof. Maricica Stoica 
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HOTĂRÂRE 

NR. 14/ 31.08.2020 

Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”, Iași, reunit în ședința din 
data de 31.08.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011 și a OMEN nr. 4619/2014 precum 
și în temeiul prevederilor R.O.F.U.I.P. 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă încetarea contractelor de muncă: luca I – transfer, Chiriac Rodica – pensionare, 
Popovici Tatiana – pensionare, Cretu D – încetare detașare, Damina L – încetare detasare perioada 
determinată, Dron A (până la 17.08) , Opincă C (până la 1.08.2020) 

Art. 2. Se aprobă angajare pepeprioadă nedeterminată pentru Peltea D (14 ore matematica), Istrate R 
(3 ore engleza), Cretu D (6 ore educație fizică) 

Art. 3. Aprobarea cererii de pensionare a dnei Filon D, începând cu 08.10.2020 

Art. 4. Se aprobă ridicarea prețului cartelei la 20 ron/zi, cf. referatului nr.2350/31.08.2020 înaintat de 
dl. Bădic I  

Art. 5. Se aprobă valoarea achiziției la 200 lei pentru achiziție material pentru scaune 

Art. 6. Se aprobă achiziția a 40 de mânere pentru geamurile PVC (școală și cămin) – 500 ron 

Art. 7. Se aprobă modificarea tarifelor de școlarizare cf referatului nr. 2347/31.08.2020, înaintat de 
dl. Mănucă R (detaliat pe specializări) 

Art. 8. Se aprobă procedurile de funcționare a unității de învățământ  

Art. 9. Se aprobă acordarea calificativului FOARTE BINE tuturor cadrelor didactice pentru anul 
școlar 2019-2020 

Art. 10. Se aprobă Comisia pentru susținerea examenului de departajare a elevilor absolvenți de 
școală profesională înscriși pentru clasele XI - liceu 

Art. 11. Se aprobă organizarea examenelor de diferențe pentru elevii de scoala profesionala înscriși 
la liceu care vor promova examenul de departajare 

Art. 12. Se aprobă mișcarea elevilor (transfer în unitate, transfer din/în altă unitate de învățământ, 
înscrieri).

Președinte Consiliu de Administrație 
DIRECTOR,  
Ing. Victor Bibire 
 
 
 
Întocmit, 
Secretar Consiliu de Administrație 
Prof. Maricica Stoica 
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