
 
 

HOTĂRÂREA  NR.  117 DIN 11.XII.2018 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

11.XII.2018, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea din uz a obiectelor de inventar casate conform 

procesului verbal nr. 5743/11.XII.1998 hotărâri. 

 Art. 2 Compartimentul administrativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  118 DIN 11.XII.2018 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

11.XII.2018, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

Art. 1 Se aprobă cererea de decontare a navetei nr. 5742/11.12.2018 a d-nei 

Vasilovici Iuliana, pentru luna noiembrie 2018. 

Art. 2 Se aprobă cererea de decontare a navetei nr. 5741/11.12.2018 a d-nei 

Vasilovici Iuliana, pentru luna decembrie 2018. 

Art. 3 Se aprobă cererea de decontare a navetei nr. 5740/11.12.2018 a d-nei 

Ostaficiuc Oltiţa, pentru luna noiembrie 2018. 

Art. 4 Se aprobă cererea de decontare a navetei nr. 5745/28.11.2018 a d-lui 

Bursuc Ion, pentru luna octombrie 2018. 

Art. 5 Se aprobă cererea de decontare a navetei nr. 5737/10.12.2018 a d-lui 

Bursuc Ion, pentru luna noiembrie 2018. 

 Art. 6 Compartimentul financiar-contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  119 DIN 11.XII.2018 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

11.XII.2018, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 5680/06.XII.1998 prin care d-na Velniciuc Aurelia, 

angajată a unităţii pe post de muncitor – bucătar solicită prelungirea activităţii la cumul 

de funcţii (pensie + salariu) până la data de 31.08.2019. 

 Art. 2  Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  120 DIN 11.XII.2018 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

11.XII.2018, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 5681/06.XII.1998 prin care d-l Moscaliuc Liviu, 

angajat al unităţii pe post de administrator de patrimoniu solicită prelungirea activităţii 

la cumul de funcţii (pensie + salariu) până la data de 31.08.2019. 

 Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  121 DIN 17.XII.2018 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

17.XII.2018, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

Art. 1 Se aprobă punctajele și calificativele pentru personalul nedidactic,  conform 

Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  122 DIN 01.II.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

01.II.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă Calendarul mobilităţii din cadrul Colegiului Național de 

Informatică „Spiru Haret” pentru anul şcolar 2019-2020. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  123 DIN 01.II.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

01.II.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă Proiectul de încadrare pentru anul școlar 2019-2020, conform 

Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Se declară vacantă pentru suplinire calificată, pe perioadă determinată, cu 

viabilitate de un an, o jumătate de catedră (9 ore) la disciplina fizică. 

Art. 3 Se declară vacante pentru suplinire calificată, prin continuitate, pe perioadă 

determinată, cu viabilitate de un an,  12 ore la disciplina limba germană. 

Art. 4 Compartimentul secretariat va duce  la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  124 DIN 01.II.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

01.II.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 125/17.01.2019 prin care d-na prof. Samoilă Mariana 

Valeria, profesor titular pe catedra de limba şi literatura română, solicită menţinerea în 

activitate ca titular în funcţia didactică în anul școlar 2019-2020. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce  la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  125 DIN 01.II.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

01.II.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 126/17.01.2019 prin care d-na prof. Florea Svetlana, 

profesor titular pe catedra de limba şi literatura română, solicită menţinerea în activitate 

ca titular în funcţia didactică în anul școlar 2019-2020. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce  la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  126 DIN 01.II.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

01.II.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă oferta educaţională a  Colegiului Național de Informatică „Spiru 

Haret”  în cadrul CDŞ pentru anul școlar 2019-2020, conform Anexei nr. 1, parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  127 DIN 01.II.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

01.II.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru personalul didactic, 

didactic – auxiliar şi nedidactic, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  128 DIN 01.II.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

01.II.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă ca cele 2 grupe de gimnaziu care participă la programul de 

pregătire pentru performanţă “Hai la olimpiadă!” la disciplina informatică, program  în 

care Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” este partener, să-şi desfăşoare 

activitatea în afara programului şcolar, în timpul semestrelor şi în vacanţe. 

Art. 2 Profesorii coordonatori ai programului, Freitag Gabriela şi Ildegez Mihaela,  

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  129 DIN 01.II.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

01.II.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 337/31.01.2019 prin care se solicită retragerea de la 

cursuri a elevului Sarman Claudiu Liviu, din clasa a XI-a B. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  130 DIN 01.II.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

01.II.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 5826/18.12.2018 prin care se solicită amânarea 

încheierii situaţiei şcolare pe sem. I, din motive medicale, pentru eleva Argatu 

Parascheva, din clasa a XII-a E 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  131 DIN 01.II.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

01.II.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 337/31.01.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Pîţu Ionela Gabriela, din clasa a IX-a F la Liceul cu Program Sportiv Suceava. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  132 DIN 01.II.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

01.II.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 317/31.01.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Şpac Lavinia Gabriela, din clasa a IX-a B, specializarea MII, în clasa a IX-a D, specializarea 

Filologie intensiv-engleză. 

Art. 2 Se aprobă cererea nr. 318/31.01.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Corniciuc Iris Gabriela, din clasa a IX-a E, specializarea Ştiinţele Naturii, în clasa a IX-a D, 

specializarea Filologie intensiv-engleză. 

Art. 3 Se aprobă cererea nr. 319/31.01.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Gîtman Cosmin Ionuţ, din clasa a IX-a E, specializarea Ştiinţele Naturii, în clasa a 

IX-a D, specializarea Filologie intensiv-engleză. 

Art. 4 Se aprobă cererea nr. 320/31.01.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Nichifor Gabriela Ana Maria, din clasa a IX-a G, specializarea Ştiinţele Naturii, în clasa a 

IX-a D, specializarea Filologie intensiv-engleză. 



 
 

Art. 5 Se aprobă cererea nr. 321/31.01.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Horobeţ Daria, din clasa a IX-a G, specializarea Ştiinţele Naturii, în clasa a IX-a D, 

specializarea Filologie intensiv-engleză. 

Art. 6 Se aprobă cererea nr. 322/31.01.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Havrştiuc David, din clasa a X-a B, specializarea MII, la specializarea Ştiinţele 

Naturii. 

Art. 7 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

 

HOTĂRÂREA  NR.  133 DIN 01.II.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

01.II.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 323/31.01.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Ventuneac Mario Alin, din clasa a IX-a, de la Colegiul Economic “Dimitrie 

Cantemir”,  la CNI “Spiru Haret”, la specializarea MII, cu condiţia promovării examenelor 

de diferenţe. 

Art. 2 Se aprobă cererea nr. 324/31.01.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Rotari Daniel Cristian, din clasa a IX-a de la CT de Industrie Alimentară”, la CNI 

“Spiru Haret”, la specializarea MII, cu condiţia promovării examenelor de diferenţe. 

Art. 3 Se aprobă cererea nr. 325/31.01.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Ciobanu Mălina Emilia, din clasa a IX-a, de la Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu”,  

specializarea Filologie intensiv-engleză, la CNI “Spiru Haret”, la specializarea Filologie 

intensiv-engleză. 

Art. 4 Se aprobă cererea nr. 326/31.01.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Ciubotaru Andreea, din clasa a IX-a, de la CT de Industrie Alimentară”, la CNI “Spiru 



 
 

Haret”, la specializarea Filologie intensiv-engleză cu condiţia promovării examenelor de 

diferenţe. 

Art. 5 Se aprobă cererea nr. 327/31.01.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Ilaş Alexandra Maria, din clasa a IX-a, de la Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu”, 

specializarea Ştiinţe Sociale, la CNI “Spiru Haret”, la specializarea Filologie intensiv-

engleză. 

 Art. 6 Se aprobă cererea nr. 328/31.01.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Indianu Alexandru, din clasa a IX-a de la CT de Industrie Alimentară, la CNI “Spiru 

Haret”, la specializarea Ştiinţele Naturii, cu condiţia promovării examenelor de diferenţe. 

Art. 7 Se aprobă cererea nr. 333/31.01.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Ionaşcă Lavinia Valentina, din clasa a IX-a de la Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir”, la 

CNI “Spiru Haret”, la specializarea Filologie intensiv-engleză, cu condiţia promovării 

examenelor de diferenţe. 

Art. 8 Se aprobă cererea nr. 329/31.01.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Baciu Gheorghe, din clasa a X-a de la CT de Industrie Alimentară”, la CNI “Spiru 

Haret”, la specializarea Ştiinţele Naturii, cu condiţia promovării examenelor de diferenţe. 

Art. 9 Se aprobă cererea nr. 330/31.01.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Gula Camelia, din clasa a X-a de la Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir”, la CNI “Spiru 

Haret”, la specializarea Ştiinţele Naturii, cu condiţia promovării examenelor de diferenţe. 

Art. 10 Se aprobă cererea nr. 331/31.01.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Olaru Ana Cristina, din clasa a XI-a de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, la CNI “Spiru 

Haret”, la specializarea Ştiinţele Naturii, cu condiţia promovării examenelor de diferenţe. 

Art. 11 Se aprobă cererea nr. 332/31.01.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Greciuc Lavinia Adelina, din clasa a X-a de la CT ”Samoil Isopescu”, la CNI “Spiru Haret”, 

la specializarea Filologie intensiv-engleză, cu condiţia promovării examenelor de 

diferenţe. 

Art. 12 Se aprobă cererea nr. 272/29.01.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Ceban Renata, din clasa a IX-a de la Colegiul Economic ”Anghel Rugină”, la CNI “Spiru 

Haret”, la specializarea MII, cu condiţia promovării examenelor de diferenţe. 



 
 

Art. 13 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  134 DIN 01.II.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

08.II.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 431/07.02.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Plugariu Robert, din clasa a X-a B la Liceul cu Program Sportiv Suceava. 

Art. 2 Se aprobă cererea nr. 436/07.02.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Tîrnovianu Eliza Magdalena, din clasa a X-a D la CN  „Ştefan cel Mare” Suceava. 

Art. 3 Se aprobă cererea nr. 437/07.02.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Tîrnovianu Ana Maria, din clasa a X-a D la CN  „Ştefan cel Mare” Suceava. 

Art. 4 Se aprobă cererea nr. 433/07.02.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Vaşchiu Felicia Aurora, din clasa a X-a E la CT  „Al.I. Cuza” Suceava. 

Art. 5 Se aprobă cererea nr. 435/07.02.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Iriciuc Ioana Petruţa, din clasa a X-a G la CN  „Ştefan cel Mare” Suceava. 

Art. 6 Se aprobă cererea nr. 428/07.02.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Ţega Damaris Adina, din clasa a X-a G la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava. 

 



 
 

Art. 7 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  135 DIN 08.II.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

08.II.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă Procedura internă pentru implicarea comunităţii în monitorizarea 

implementării granturilor, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a acestei hotărâri. 

Art. 2 Se aprobă Procedura internă de monitorizare a implementării grantului, 

conform Anexei nr. 2, parte integrantă a acestei hotărâri. 

Art. 3 Membrii Comisiei de Evaluare a Calităţii împreună cu Echipa de 

management al subproiectului Prezență – Progres – Performanță din cadrul proiectului 

ROSE   vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  136 DIN 15.III.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.III.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă Raportul general privind calitatea și starea învățământului, pe 

semestrul I al anului școlar 2018-2019, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a acestei 

hotărâri. 

Art. 2 Membrii Comisiei de Evaluare a Calităţii vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  137 DIN 15.III.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.III.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă Raportul cu privire la desfășurarea inventarierii generale a 

patrimoniului colegiului la sfârșitul anului 2018 și evaluarea patrimoniului, conform 

Anexei nr. 1, parte integrantă a acestei hotărâri. 

Art. 2 Compartimentul financiar – contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  138 DIN 15.III.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.III.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă listele cu obiectele de inventar propuse pentru casare la sfârșitul 

anului 2018, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a acestei hotărâri. 

Art. 2 Compartimentul financiar – contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

  



 
 

 

HOTĂRÂREA  NR.  139 DIN 15.III.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.III.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă componența comisiei pentru atestarea competențelor profesionale a 

absolvenților claselor de matematică informatică, intensiv informatică: 

- secretar – prof. Freitag Gabriela, responsabil al catedrei de informatică 

- membri – prof. Mocanu Corina 

   - prof. Ildegez Mihaela 

   - prof. Cojocariu Maria 

   - prof. Tompea Viorel 

Art. 2 Perioada de înscriere la examen este 01.-05. aprilie 2019,  iar data susținerii 

examenului este 08.05.2019. 

 Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  140 DIN 15.III.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.III.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă componența comisiei pentru atestarea competențelor profesionale a 

absolvenților claselor de filologie, intensiv engleză: 

- secretar – prof. Tecuceanu Florin, responsabil al catedrei de limba engleză 

- membri – prof. Bodnar Loredana 

   - prof. Rotaru Daniela 

Art. 2 Perioada de înscriere la este 01.-05. aprilie 2019,  iar data susținerii 

examenului este 09.05.2019. 

 Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 



 
 

 

 

HOTĂRÂREA  NR.  141 DIN 15.III.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.III.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă strategia de popularizare a ofertei școlare pentru anul școlar 2019 

– 2020. 

 Art. 2 Echipa managerială împreună cu cadrele didactice vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  142 DIN 15.III.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.III.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă  Calendarul activităților metodice  pentru anul școlar 2018 – 2019. 

 Art. 2 Responsabilii comisiilor metodice vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  143 DIN 15.III.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.III.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă Planul operațional  de prevenire și combatere a violenței și de 

diminuare a absenteismului din școală. 

 Art. 2 Echipa managerială împreună cu cadrele didactice vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  144 DIN 15.III.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.III.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă aplicarea chestionarului privind identificarea cauzelor 

absenteismului, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a acestei hotărâri. 

 Art. 2 Echipa managerială împreună cu profesorii diriginți vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  145 DIN 15.III.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.III.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 579/05.03.2019 prin care d-na pedagog Cioroianu 

Rodica solicită continuarea executării contractului individual de muncă până la 

împlinirea vârstei de 65 de ani, în conformitate cu dispozițiile art. 56, alin. 1, lit. c, teza 1, 

a 2-a ipoteză din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată cu modificările și 

completările ulterioare, având în vedere Decizia CC nr. 387/05.06.2018. 

 Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  146 DIN 15.III.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.III.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 849/12.03.2019 prin care d-na Argatu Daniela solicită 

amânarea încheierii situației școlare pe semestrul I a elevei Argatu Parascheva, din clasa 

a XII-a D, deoarece starea de sănătate nu i-a permis încheierea situației școlare în primele 

2 săptămâni din sem. II, cf. Regulamentului școlar. Cererea este justificată cu documente 

medicale. 

 Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

 

HOTĂRÂREA  NR.  147 DIN 15.III.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.III.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 888/14.03.2019 prin care d-na economist Vasilovici 

Iuliana solicită aprobarea previzionării  sumei de 7300 lei pentru perioada ianuarie – 

august 2019 în vederea decontării cheltuielilor de navetă. 

Art. 2 Compartimentul financiar - contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  148 DIN 15.III.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.III.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă numărul de burse de merit și burse sociale (25 burse de merit și 

3 burse sociale) pentru care se solicită Primăriei Municipiului Suceava, prin cererea nr. 

887/14.03.2019, alocarea banilor necesari, conform alocării bugetare. 

Art. 2 Compartimentul financiar - contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  149 DIN 15.III.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.III.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 831/11.03.2019 prin care d-l Moscaliuc Liviu, 

administrator de patrimoniu, solicită cumpărarea pentru cantina școlii a unei hote cu 

sistem de ventilație și a unei tigăi basculante. 

Art. 2 Compartimentul financiar - contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

 

HOTĂRÂREA  NR.  150 DIN 15.III.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.III.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 832/11.03.2019 prin care d-l Moscaliuc Liviu, 

administrator de patrimoniu, solicită cumpărarea a 2 aspiratoare pentru menținerea 

curățeniei în școală. 

Art. 2 Compartimentul financiar - contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  151 DIN 15.III.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.III.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 884/14.03.2019 prin care d-l Moscaliuc Liviu, 

administrator de patrimoniu, solicită aprobarea înlocuirii a 2 geamuri termopan, unul în 

cămin și unul în laboratorul de informatică. 

Art. 2 Compartimentul financiar - contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  152 DIN 15.III.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.III.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 862/13.03.2019 prin care d-na pedagog Cioroianu 

Rodica, solicită cumpărarea a 80 de saltele și  huse pentru cămin. 

Art. 2 Compartimentul financiar - contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  153 DIN 15.III.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.III.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă modificarea orarului claselor a X-a în zilele de 18.03.2019 și 

20.03.2019, pentru buna desfășurare a simulării examenului de bacalaureat. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  154 DIN 15.III.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.III.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă demararea licitației în vederea încheierii unui contract de 

mentenanță cu o firmă autorizată pentru instalația de detecție, iluminare și desfumare 

din școală. 

Art. 2 Compartimentul financiar - contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  155 DIN 15.III.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.III.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 896/15.03.2019 prin care d-na Ostaficiuc Oltița 

solicită decontarea navetei pentru luna februarie 2019. 

Art. 2 Compartimentul financiar - contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  156 DIN 15.III.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.III.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 894/15.03.2019 prin care d-na Vasilovici Iuliana 

solicită decontarea navetei pentru luna ianuarie 2019. 

Art. 2 Se aprobă cererea nr. 893/15.03.2019 prin care d-na Vasilovici Iuliana 

solicită decontarea navetei pentru luna februarie 2019. 

Art. 3 Compartimentul financiar - contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

 

 



 
 

 

HOTĂRÂREA  NR.  157 DIN 16.IV.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

16.IV.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă lista cu propunerile pentru componența comisiilor de evaluare a 

competențelor de comunicare în limba română, competențelor lingvistice și 

competențelor digitale, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  158 DIN 16.IV.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

16.IV.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă Modelul fișei de observare a lecției de către responsabilul comisiei 

metodice, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Responsabilii comisiilor metodice vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  159 DIN 16.IV.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

16.IV.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă Modelul de mustrare scrisăpentru elevii cazați în cămin care 

săvârșesc acte de indisciplină 

Art. 2 Pedagogii școlari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  160 DIN 16.IV.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

16.IV.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 895/15.03.2019 prin care d-na Vasilovici Iuliana 

solicită decontarea navetei pentru luna martie 2019. 

Art. 2 Se aprobă cererea nr. 1207/15.04.2019 prin care d-l Bursuc Ion solicită 

decontarea navetei pentru luna ianuarie 2019. 

Art. 3 Se aprobă cererea nr. 1208/15.04.2019 prin care d-l Bursuc Ion solicită 

decontarea navetei pentru luna februarie 2019. 

Art. 4 Se aprobă cererea nr. 1209/15.04.2019 prin care d-l Bursuc Ion solicită 

decontarea navetei pentru luna martie 2019. 

Art. 5 Compartimentul financiar - contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  161 DIN 16.IV.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

16.IV.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 5694 lei, reprezentând contravaloarea tarifului 

de evaluare externă de către ARACIP, în urma cererii de evaluare depuse. 

Art. 2 Compartimentul financiar - contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

 

 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  162 DIN 16.V.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

16.V.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă orarul pentru săptămâna Școala altfel, pentru perioada 27-

31.05.2019, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

 

  



 
 

 

HOTĂRÂREA  NR.  163 DIN 16.V.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

16.V.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă Nomenclatorul arhivistic reactualizat, conform Anexei nr. 1, parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  164 DIN 16.V.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

16.V.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă cererile de prelungire a contractelor individuale de muncă – 

suplinire prin continuitate - depuse de d-nele prof. Dolgu Ursuleanu Dana, profesor de 

limba și literatura română, și Matei Tatiana, profesor de istorie – geografie și educație 

antreprenorială, în anul școlar 2019-2020, în condițiile în care se realizează planul de 

școlarizare, se aprobă eferta educațională de către ISJ și se realizează încadrarea 

profesorilor titulari. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  165 DIN 16.V.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

16.V.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 1432/13.05.2019 prin care d-l administrator de 

patrimoniu, Moscaliuc Liviu, solicit aprobarea efectuării dezinsecției în cantina și 

internat. 

Art. 2 Compartimentul administrativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  166 DIN 11.VI.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

11.VI.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă constituirea unei comisii pentru preluarea dosarelor de înscriere 

în ciclul inferior al liceului a candidaților care au fost repartizați la CNI ”Spiru Haret”. 

Art. 2 Comisia  este compusă din următoarele cadre didactice: Rotaru Daniela, 

Savin Oana, Bejinariu Iulian, Dolgu Dana, Atomei Florentina, Matei Tatiana, Drobotă 

Angela și funcționează în perioada 15-18.07.2019. 

Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  167 DIN 11.VI.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

11.VI.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă Planul de școlarizare pentru elevii proveniți din Republica 

Moldova în anul școlar 2019-2020, prin care se alocă un număr de 12 locuri. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  168 DIN 11.VI.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

11.VI.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă Programul de reparații și curățenie pentru perioada vacanței 

școlare. 

Art. 2 Se aprobă necesarul de materiale în vederea efectuării lucrărilor de reparații 

și curățenie pentru perioada vacanței școlare, conform referatului întocmit de d-l 

administrator financiar Moscaliuc Liviu. 

Art. 3 Compartimentul financiar - contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  169 DIN 11.VI.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

11.VI.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1 Se aprobă fișele de autoevaluare pentru personalul didactic și pentru 

personalul didactic – auxiliar, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Se aprobă calendarul etapelor de evaluare a personalului didactic și didactic 

– auxiliar, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  170 DIN 11.VI.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

11.VI.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște:  

  

 

Art. 1 Se aprobă cererea d-nei prof. Roșu Rodica, nr. 1791/11.06.2019, de 

încadrare în anul școlar 2019-2020 cu norma didactică de 16 ore, cf. art. 262, alin.4 din 

LEN nr.1/05.11.2011. 

Art. 2 Se aprobă cererea d-lui prof. Tecuceanu Florin, nr. 1792/11.06.2019, de 

încadrare în anul școlar 2019-2020 cu norma didactică de 16 ore, cf. art. 262, alin.4 din 

LEN nr.1/05.11.2011. 

Art. 3 Se aprobă cererea d-nei prof. Mocanu Corina, nr. 1793/11.06.2019, de 

încadrare în anul școlar 2019-2020 cu norma didactică de 16 ore, cf. art. 262, alin.4 din 

LEN nr.1/05.11.2011 



 
 

Art. 4 Se aprobă cererea d-nei prof. Iftode Liliana, nr. 1709/05.06.2019, de 

încadrare în anul școlar 2019-2020 cu norma didactică de 16 ore, cf. art. 262, alin.4 din 

LEN nr.1/05.11.2011 

Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  171 DIN 11.VI.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

11.VI.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște:  

  

 

Art. 1 Se aprobă cererea d-nei prof. Vasilovici Iuliana, nr. 1767/10.06.2019, de 

decontare a cheltuielilor cu naveta pentru luna aprilie 2019. 

Art. 2 Se aprobă cererea d-nei prof. Vasilovici Iuliana, nr. 1768/10.06.2019, de 

decontare a cheltuielilor cu naveta pentru luna mai 2019. 

Art. 3 Compartimentul financiar - contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  172 DIN 11.VI.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

11.VI.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște:  

  

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 1459/14.05.2019  prin care d-na Argatu Daniela, în 

calitate de părinte al elevei Argatu Parascheva, din clasa a XII-a E, solicită amânarea 

încheierii situației școlare a elevei pe semestrul al II-lea , an școlar 2018-2019, cf. art. 39, 

alin. 1, 2, 3 din ordinul nr. 3027/08.01.2018 pentru modificarea și completarea Anexei 

Regulament cadru ROFUIP. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  173 DIN 11.VI.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

11.VI.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște:  

  

 

Art. 1 Se aprobă Graficul de evaluare pentru elevii cu situația școlară neîncheiată, 

conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Se aprobă Comisia de evaluare pentru elevii cu situația școlară neîncheiată, 

conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  174 DIN 11.VI.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

11.VI.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște:  

  

 

Art. 1 Se aprobă referatul întocmit de d-na prof. Grigoraș Gabriela, responsabil al 

catedrei de biologie chimie, prin care se solicit înlocuirea mobilierului din cadrul 

cabinetului de chimie. 

Art. 2 Compartimentul financiar - contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  175 DIN 11.VI.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

11.VI.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște:  

  

 

Art. 1 Se aprobă sancționarea cu avertisment scris a d-lui Porochniuc Mihai, 

angajat al colegiului, având funcția de fochist, conform referatului nr. 1754/ 10.06.2019 

întocmit de d-l administrator de patrimoniu Moscaliuc Liviu  

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR.  176 DIN 11.VI.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

11.VI.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște:  

  

 

Art. 1 Se aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru toate categoriile de 

personal  

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

 

 



 
 

 

HOTĂRÂREA  NR. 177 DIN 06.VIII.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

06.VIII.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 2384/01.08.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Apăștinei Andrei Ioan, din clasa a X-a A, specializarea MII, în clasa a X-a E, 

specializarea Științele Naturii. 

Art. 2 Se aprobă cererea nr. 2247/17.07.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Rusu Sebastian, din clasa a X-a E, specializarea Științele Naturii, în clasa a X-a A, 

specializarea MII, în condițiile promovării examenelor de diferențe. 

Art. 3 Se aprobă cererea nr. 2248/17.07.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Gurău Gabriela, din clasa a X-a F, specializarea Științele Naturii, în clasa a X-a G, 

specializarea Științele Naturii. 

Art. 4 Se aprobă cererea nr. 2250/17.07.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Vasilița Victor Iulian, din clasa a X-a F, specializarea Științele Naturii, în clasa a X-

a G, specializarea Științele Naturii. 



 
 

Art. 5 Se aprobă cererea nr. 2244/17.07.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Gălățan Victorina, din clasa a X-a B, specializarea MII, în clasa a X-a F, specializarea 

Științele Naturii. 

Art. 6 Se aprobă cererea nr. 2245/17.07.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Vlas Georgian, din clasa a X-a C, specializarea MII, în clasa a X-a F, specializarea 

Științele Naturii. 

Art. 7 Se aprobă cererea nr. 2246/17.07.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Vasilovici Andreea Larisa, din clasa a X-a C, specializarea MII, în clasa a X-a D, 

specializarea Filologie intensiv-engleză, în condițiile promovării examenelor de 

diferențe. 

Art. 8 Se aprobă cererea nr. 2411/06.08.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Hreceniuc Denisa Marinela, din clasa a XI-a F, specializarea Științele Naturii, în clasa a XI-

a D, specializarea Filologie intensiv-engleză, în condițiile promovării examenelor de 

diferențe. 

Art. 9 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

 

HOTĂRÂREA  NR. 178 DIN 06.VIII.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

06.VIII.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 2243/17.07.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Chișcan Alexandru Răzvan, din clasa a X-a E la Colegiul de Artă „Ciprian 

Porumbescu” Suceava. 

Art. 2 Se aprobă cererea nr. 2412/06.08.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Andreescu Ionuț Alexandru, din clasa a XI-a C la Liceul cu Program Sportiv 

Suceava. 

Art. 3 Se aprobă cererea nr. 2413/06.08.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Brăhariu Antonia, din clasa a XI-a E la CN „Ştefan cel Mare” Suceava. 

Art. 4 Se aprobă cererea nr. 2371/31.07.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Loghin Romina Georgiana, din clasa a XII-a G la CT de Industrie Alimentară Suceava. 



 
 

Art. 5 Se aprobă cererea nr. 2418/06.08.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Țibuleac David, din clasa a X-a C la CN „Mihai Eminescu” Suceava. 

Art. 7 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 179 DIN 06.VIII.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

06.VIII.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 2366/31.07.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Cucinschi Emanuel, de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” la Colegiul 

Național de Informatică „Spiru Haret”, în clasa a X-a, la specializarea MII, în condițiile 

promovării examenelor de diferențe. 

Art. 2 Se aprobă cererea nr. 2229/17.07.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Păun Corneliu Florin, de la Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu” Broșteni la Colegiul 

Național de Informatică „Spiru Haret”, în clasa a X-a, la specializarea MII, în condițiile 

promovării examenelor de diferențe. 

Art. 3 Se aprobă cererea nr. 2360/31.07.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Struț Dinu, de la de la CT ”Samoil Isopescu” la Colegiul Național de Informatică 

„Spiru Haret”, în clasa a X-a, la specializarea MII, în condițiile promovării examenelor de 

diferențe. 

Art. 4 Se aprobă cererea nr. 2230/17.07.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Alexa Sorina Alexandra, de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” la Colegiul Național 



 
 

de Informatică „Spiru Haret”, în clasa a X-a, la specializarea Științele Naturii, în condițiile 

promovării examenelor de diferențe. 

Art. 5 Se aprobă cererea nr. 2231/17.07.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Bodnariuc Delia Mădălina, de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” la Colegiul 

Național de Informatică „Spiru Haret”, în clasa a X-a, la specializarea Științele Naturii, în 

condițiile promovării examenelor de diferențe. 

Art. 6 Se aprobă cererea nr. 2364/31.07.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Bursuc Ioana, de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” la Colegiul Național de 

Informatică „Spiru Haret”, în clasa a X-a, la specializarea Științele Naturii, în condițiile 

promovării examenelor de diferențe. 

Art. 7 Se aprobă cererea nr. 2363/31.07.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Plăcintă Paul Gheorghe, de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” la Colegiul 

Național de Informatică „Spiru Haret”, în clasa a X-a, la specializarea Științele Naturii, în 

condițiile promovării examenelor de diferențe. 

Art. 8 Se aprobă cererea nr. 2232/17.07.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Cimpoeșu Maria Magdalena, de la Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu” Broșteni la Colegiul 

Național de Informatică „Spiru Haret”, în clasa a X-a, la specializarea Științele Naturii, în 

condițiile promovării examenelor de diferențe. 

Art. 9 Se aprobă cererea nr. 2363/31.07.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Rodinciuc Sara Alesia, de la CT „Al. I. Cuza” la Colegiul Național de Informatică „Spiru 

Haret”, în clasa a X-a, la specializarea Științele Naturii, în condițiile promovării 

examenelor de diferențe. 

Art. 10 Se aprobă cererea nr. 2233/17.07.2019 prin care se solicită transferul 

elevei Știr Gabriela Cristina, de la Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți la Colegiul 

Național de Informatică „Spiru Haret”, în clasa a X-a, la specializarea Științele Naturii, în 

condițiile promovării examenelor de diferențe. 

Art. 11 Se aprobă cererea nr. 2367/31.07.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Boghean david Valentin, de la Seminarul Teologic la Colegiul Național de 



 
 

Informatică „Spiru Haret”, în clasa a X-a, la specializarea Științele Naturii, în condițiile 

promovării examenelor de diferențe. 

Art. 12 Se aprobă cererea nr. 2234/17.07.2019 prin care se solicită transferul 

elevei Chiseliță Ionela, de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” la Colegiul Național 

de Informatică „Spiru Haret”, în clasa a XI-a, la specializarea Științele Naturii, în condițiile 

promovării examenelor de diferențe. 

Art. 13 Se aprobă cererea nr. 2235/17.07.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Drăgoi Daniel, de la de la CT de Industrie Alimentară la Colegiul Național de 

Informatică „Spiru Haret”, în clasa a XI-a, la specializarea MII, în condițiile promovării 

examenelor de diferențe. 

Art. 14 Se aprobă cererea nr. 2361/31.07.2019 prin care se solicită transferul 

elevei Vașchiu Felicia Aurora, de la CT „Al. I. Cuza” la Colegiul Național de Informatică 

„Spiru Haret”, în clasa a XI-a, la specializarea Științele Naturii, în condițiile promovării 

examenelor de diferențe. 

Art. 15 Se aprobă cererea nr. 2236/17.07.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Franciuc David Adrian Gabriel, de la de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” 

la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”, în clasa a XI-a, la specializarea MII, în 

condițiile promovării examenelor de diferențe. 

Art. 16 Se aprobă cererea nr. 2265/31.07.2019 prin care se solicită transferul 

elevei Barbaroș Georgiana, de la de la CT de Industrie Alimentară la Colegiul Național de 

Informatică „Spiru Haret”, în clasa a XI-a, la specializarea Filologie intensiv-engleză, în 

condițiile promovării examenelor de diferențe. 

Art. 17 Se aprobă cererea nr. 2238/17.07.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Franciuc Parasca Claudiu Constantin, de la de la Colegiul „Vasile Lovinescu” 

Fălticeni la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”, în clasa a XI-a, la specializarea 

Filologie intensiv-engleză, în condițiile promovării examenelor de diferențe. 

Art. 18 Se aprobă cererea nr. 2237/17.07.2019 prin care se solicită transferul 

elevei Duțu Cornelia Tamara, de la de la Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți la Colegiul 



 
 

Național de Informatică „Spiru Haret”, în clasa a XI-a, la specializarea Filologie intensiv-

engleză, în condițiile promovării examenelor de diferențe. 

Art. 19 Nu se aprobă cererea nr. 2369/31.07.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Toma Mario Constantin, la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”, 

datorită nerespectării criteriului mediei din legislația în vigoare. 

Art. 20 Nu se aprobă cererea nr. 2370/31.07.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Ungureanu Fernando, la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”, datorită 

nerespectării criteriului mediei din legislația în vigoare. 

Art. 21 Nu se aprobă cererea nr. 2239/17.07.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Repciuc Robert Clement, la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”, 

datorită nerespectării criteriului mediei din legislația în vigoare. 

Art. 22 Nu se aprobă cererea nr. 2362/31.07.2019 prin care se solicită transferul 

elevei Marțuneac Gabriela, la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”, datorită 

nerespectării criteriului mediei din legislația în vigoare. 

Art. 23 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                             Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 180 DIN 06.VIII.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

06.VIII.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 2372/31.07.2019 prin care se solicită înscrierea în 

clasa a XI-a, specializarea Filologie intensiv-engleză, a elevei Duțu Daiana Naomi, venită 

din străinătate, în condițiile în care primește acceptul ISJ. 

Art. 2 Se aprobă cererea nr. 2318/24.07.2019 prin care se solicită înscrierea în 

clasa a X-a, specializarea MII, a elevei Jucan Anamaria, venită din străinătate, în condițiile 

în care primește acceptul ISJ. 

Art. 3 Se aprobă cererea nr. 2415/06.08.2019 prin care se solicită înscrierea în 

clasa a IX-a, specializarea MII, a elevului Ichim Marius Daniel, venit din străinătate, în 

condițiile în care primește acceptul ISJ. 

Art. 4 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 



 
 

 

HOTĂRÂREA  NR. 181 DIN 06.VIII.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

06.VIII.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă prin care se solicită retragerea de la cursuri a elevei Zagan 

Damaris Iulissa, din clasa a XII-a E, deoarece intenționează să plece în străinătate. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

 

 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 182 DIN 06.VIII.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

06.VIII.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr 2127/08.07.2019 prin care d-na prof. Chidoveț Maria 

solicită detașarea la CNI ”Spiru Haret”, în anul școlar 2019 - 20120, în limita orelor 

disponibile. 

Art. 2 Se aprobă cererea nr 2223/17.07.2019 prin care d-na prof. Lavric Carmen 

solicită detașarea la CNI ”Spiru Haret”, în anul școlar 2019 - 20120, în limita orelor 

disponibile. 

Art. 3 Se aprobă cererea nr 2132/08.07.2019 prin care d-na prof. Mihoc Mihaela 

Aura solicită detașarea la CNI ”Spiru Haret”, în anul școlar 2019 - 20120, în limita orelor 

disponibile. 

Art. 4 Se aprobă cererea nr 2316/24.07.2019 prin care d-na prof. Grosu Manuela 

solicită detașarea la CNI ”Spiru Haret”, în anul școlar 2019 - 20120, în limita orelor 

disponibile. 



 
 

Art. 5 Se aprobă cererea nr 2291/19.07.2019 prin care d-na prof. Vărăreanu 

Brândușa solicită detașarea la CNI ”Spiru Haret”, în anul școlar 2019 - 20120, în limita 

orelor disponibile. 

Art. 6 Se aprobă cererea nr 2409/05.08.2019 prin care d-na prof. Antăloae 

Valentina solicită detașarea la CNI ”Spiru Haret”, în anul școlar 2019 - 20120, în limita 

orelor disponibile. 

Art. 7 Se aprobă cererea nr 2218/16.07.2019 prin care d-na prof. Salup Rusu Diana 

solicită detașarea la CNI ”Spiru Haret”, în anul școlar 2019 - 20120, în limita orelor 

disponibile. 

Art. 8 Se aprobă cererea nr 2417/06.08.2019 prin care d-na prof. Mihoc Carmen 

solicită detașarea la CNI ”Spiru Haret”, în anul școlar 2019 - 20120, în limita orelor 

disponibile. 

Art. 9 Se aprobă cererea nr 2317/24.07.2019 prin care d-l prof. Păstrăv Ciprian 

solicită detașarea la CNI ”Spiru Haret”, în anul școlar 2019 - 20120, în limita orelor 

disponibile. 

Art. 10 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 183 DIN 06.VIII.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

06.VIII.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr 2320/24.07.2019, prin care d-na prof. Panaitescu Oana 

Delia solicită suplinirea prin continuitate a orelor de limba germană disponibile în anul 

școlar 2019-2020, în condițiile obținerii avizului ISJ Suceava. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 184 DIN 06.VIII.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

06.VIII.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr 2217/16.07.2019, prin care d-na prof. Macovei Daniela, 

prof. titular cu gradul didactic I, solicită încadrarea în anul școlar 2019-2020 cu 16 ore, 

conform prevederilor art. 84, alin. 5 și alin. 6 din OUG nr. 49/2014. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 185 DIN 06.VIII.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

06.VIII.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr 2354/31.07.2019, prin care d-na Huțupaș Anișoara, 

profesor pensionar, solicită încadrarea în anul școlar 2019-2020 cu un număr de ore 

disponibile la disciplina chimie. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 186 DIN 06.VIII.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

06.VIII.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr 2416/06.08.2019, prin care d-l Pintilie Ștefan, profesor 

pensionar, solicită încadrarea în anul școlar 2019-2020 pe catedra de fizică rezervată a 

d-lui prof. Iordache Virginel. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 187 DIN 06.VIII.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

06.VIII.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr 2298/22.07.2019, prin care d-na Siminel Genoveva, 

profesor titular pe catedra de chimie, solicită aprobarea concediului fără plată în anul 

școlar 2019-2020, în conformitate cu contractul colectiv de muncă unic la nivel de 

ramură, art. 31, alin.4 și alin.5. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 188 DIN 06.VIII.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

06.VIII.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 2300/22.07.2019 prin care d-l Moscaliuc Liviu, angajat 

al unităţii pe post de administrator de patrimoniu solicită prelungirea activităţii la cumul 

de funcţii (pensie + salariu) în anul școlar 2019-2020. 

Art. 2 Se aprobă cererea nr. 2310/23.07.2019 prin care d-na Velniciuc Aurelia, 

angajată a unităţii pe post de muncitor – bucătar solicită prelungirea activităţii la cumul 

de funcţii (pensie + salariu) în anul școlar 2019-2020. 

Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 189 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 Art. 1 Se acordă personalului didactic, pentru anul şcolar 2018-2019, punctajele și 

calificativele prevăzute în Anexa nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Se acordă personalului didactic auxiliar, pentru anul şcolar 2018-2019, 

punctajele și calificativele prevăzute în Anexa nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 190 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a unității de 

învățământ preuniversitar, pentru anul școlar 2019-2020, conform Anexei nr.1, parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 191 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul intern de organizare și funcționare al colegiului, 

pentru anul școlar 2019-2020, conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 192 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 

 Art. 1 Se aprobă Codul de etică al tuturor categoriilor de personal, pentru anul 

școlar 2019-2020. 

 Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 195 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Managerial al Consiliului de Administrație, pentru anul 

școlar 2019-2020, conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2 Se aprobă Planul Managerial al Consiliului Profesoral, pentru anul școlar 

2019-2020, conform Anexei nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 3 Membrii Consiliului de Administrație și membrii Consiliului Profesoral vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 196 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Managerial, pentru anul școlar 2019-2020, conform Anexei 

nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2 Conducerea unității va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

 

 

  



 
 

 

HOTĂRÂREA  NR. 197 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 Art. 1 Se aprobă Încadrarea cu personal didactic pentru anul școlar 2019-2020, 

conform Anexei nr. 1, parte integrantă a acestei hotărâri. 

  Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 198 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 Art. 1 Se aprobă componența comisiilor de lucru din unitate, pentru anul școlar 

2019-2020, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA NR. 199 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 Art.  1 Se aprobă numirea d-nei prof. Drobotă Angela în funcţia de coordonator 

pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare în anul școlar 2019 - 2020.  

Art. 2 Compartimenul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA NR. 200 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 Art.  1 Se aprobă numirea d-nei prof. Guz Maria în funcţia de coordonator al 

comisiei CEAC în anul școlar 2019 - 2020.  

Art. 2 Compartimenul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 201 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

  

 

 Art. 1 Se aprobă Programul de lucru pentru întreg personalul fără atribuții 

didactice, pentru anul școlar 2019-2020, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 Art. 2 Compartimentul administrativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 202 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 

 Art. 1 Se aprobă cererea nr. 2458/21.08.2019 prin care se solicită retragerea de la 

cursuri a elevului Lăcătuș Darius Otniel, din clasa a IX-a, deoarece pleacă în străinătate 

împreună cu familia.  

 Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 203 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

 Art. 1 Se aprobă cererea nr. 2586/29.08.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Jucan Ana Maria de la Liceul Tehnologic ”Ștefan cel Mare” Cajvana la CNI ”Spiru Haret” 

Suceava, în clasa a X-a, la specializarea MII, în condițiile promovării examenelor de 

diferențe. 

 Art. 2 Se aprobă cererea nr. 2599/29.08.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Gafițescu Beniamin de la CT ”Samuil Isopescu” la CNI ”Spiru Haret” Suceava, în 

clasa a X-a, la specializarea Științele Naturii, în condițiile promovării examenelor de 

diferențe. 

 Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 204 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

 Art. 1 Se aprobă cererea nr. 2741/05.09.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Chișcan Alexandru Răzvan din clasa a X-a E, specializarea SN, în clasa a X-a D, la 

specializarea Filologie intensiv - engleză, în condițiile promovării examenelor de 

diferențe. Aprobarea cererii a fost posibilă deoarece elevul a renunțat la transferul la 

Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu”, conform cererii nr. 2243/17.07.2019, aprobat în 

CA din 06.08.2019. 

  Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 205 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

 Art. 1 Se aprobă cererea nr. 2742/05.09.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Pavăl Andreea Bianca, din clasa a IX-a B la Liceul Creștin Filadelfia. 

  Art. 2 Se aprobă cererea nr. 2527/26.08.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Pica Ștefan, din clasa a X-a  la CN ”Mihai Eminescu”. 

  Art. 3 Se aprobă cererea nr. 2081/12.07.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Cocoș Mircea Matei, din clasa a X-a  A la CN ”Petru Rareș”. 

  Art. 4 Se aprobă cererea nr. 2607/29.08.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Zoița Andreea Adelina, din clasa a X-a G la CN ”Ștefan cel Mare”. 

  Art. 5 Se aprobă cererea nr. 2481/23.08.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Calistru Iulian Florin, din clasa a XI-a A la CN ”Mihai Eminescu”. 

 Art. 6 Se aprobă cererea nr. 2475/22.08.2019 prin care se solicită transferul elevei 

Popescu Daria Cosmina, din clasa a XI-a B la CN ”Mihai Eminescu”. 



 
 

  Art. 7 Se aprobă cererea nr. 2480/22.08.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Damian Tudor, din clasa a XI-a A la CN ”Mihai Eminescu”. 

  Art. 8 Se aprobă cererea nr. 1972/08.07.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Zagan Marios Emanuel, din clasa a XI-a C la CN ”Petru Rareș”. 

  Art. 9 Se aprobă cererea nr. 2554/26.08.2019 prin care se solicită transferul 

elevului Buliga Ovidiu Ciprian, din clasa a XI-a F la CN ”Mihai Eminescu”. 

 Art. 10 Se aprobă cererea nr. 2476/22.08.2019 prin care se solicită transferul 

elevei Economu Elena, din clasa a XI-a G la CN ”Mihai Eminescu”. 

 Art. 11 Se aprobă cererea nr. 2477/22.08.2019 prin care se solicită transferul 

elevei Viziteu Delia Bianca, din clasa a XI-a la CN ”Mihai Eminescu”. 

 Art. 12 Se aprobă cererea nr. 2158/20.08.2019 prin care se solicită transferul 

elevei Alexandriuc Denisa Gabriela, din clasa a XII-a B la Liceul cu Program Sportiv. 

  Art. 13 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 206 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

 Art. 1 Se aprobă cererea nr. 2724/03.09.2019 prin care se solicită înscrierea în 

clasa a IX-a, la specializarea Filologie intensiv – engleză, a elevei Ostafe Miriam care 

provine din Italia, în condițiile în care eleva obține avizul ISJ. 

 Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 207 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

 Art. 1 Se aprobă cererea nr prin care elevul Leonte Leonard Gamal, declarat 

repetent la sfârșitul anului școlar 2018 - 2019, solicită înscrierea în clasa a XII-a, la 

specializarea MII, în anul școlar 2019 - 2020. 

 Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA NR. 208 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

 Art. 1 Se aprobă fișele posturilor tuturor angajaților colegiului, personal didactic, 

personal didactic - auxiliar, personal nedidactic, actualizate pentru anul școlar 2019 – 

2020, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA NR. 209 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

 Art. 1 Se aprobă tarifele la cantina și la internatul colegiului pentru anul școlar 

2019 – 2020, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2 Compartimentul financiar - contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA NR. 210 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

 Art. 1 Se aprobă cererea nr. 2548/27.08.2019 prin care d-l Roșioru Ionel Grigore, 

angajat al colegiului pe post de inginer de sistem, solicită încadrarea ca suplinitor calificat 

în cadrul catedrei de religie, pentru cultele Alianței Evanghelice din România, pe numărul 

de ore disponibile. 

 Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA NR. 211 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

 Art. 1 Se aprobă organigrama colegiului, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a 

prezentei hotărâri 

 Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA NR. 212 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

 Art. 1 Se aprobă Programul de dezvoltare a controlului intern managerial, conform 

Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2 Echipa managerială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA NR. 213 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul operational de prevenire și combatere a violenței și de 

diminuare a absenteismului în școală, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

 Art. 2 Echipa managerială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA NR. 214 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

 Art. 1 Se aprobă cererea nr. 2740/05.09.2019 prin care d-na Cudla Lucreția, 

administrator la SC ”Passa Tempo” SRL solicită prelungirea contractului de închiriere 

pentru spațiul din incinta școlii. 

 Art. 2 Compartimentul financiar - contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA NR. 215 DIN 15.IX.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

 Art. 1 Se aprobă cererea nr. 2717/02.09.2019 prin care d-na Vasilovici Iuliana, 

solicit decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pentru luna iulie 2019. 

 Art. 2 Se aprobă cererea nr. 2718/02.09.2019 prin care d-na Vasilovici Iuliana, 

solicit decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pentru luna iunie 2019. 

 Art. 3 Compartimentul financiar - contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

 

 



 
 

 

HOTĂRÂREA  NR. 216 DIN 04.X.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administraţie întrunit astăzi 

04.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă atribuţiile membrilor Consiliului de Administraţie al Colegiului 

Național de Informatică „Spiru Haret”, conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2 Membrii Consiliului de Administraţie vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 217 DIN 04.X.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administraţie întrunit astăzi 

04.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă atribuţiile membrilor Comisiei de Evaluare a Calităţii de la  

Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”, conform Anexei nr.1, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2 Membrii Comisiei de Evaluare a Calităţii vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 218 DIN 04.X.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administraţie întrunit astăzi 

04.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1  Se aprobă criteriile pentru acordarea burselor de performanță, de merit, de 

studiu, de ajutor social și pentru programul de ajutor financiar ”Bani de liceu ”, conform 

metodologiei în vigoare. 

Art. 2 Se aprobă acordarea în anul 2019 a 35 de burse de merit şi 5 burse sociale . 

Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 219 DIN 04.X.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administraţie întrunit astăzi 

04.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă Planul de îmbunătățire a calității educației pentru anul școlar 

2019-2020,  conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Membrii Comisiei de Evaluare a Calităţii vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 220 DIN 04.X.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administraţie întrunit astăzi 

04.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă Strategia de evaluare internă a calității pentru perioada  2019-

2020, conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Membrii Comisiei de Evaluare a Calităţii vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 221 DIN 04.X.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administraţie întrunit astăzi 

04.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă Raportul de analiză privind progresul școlar pentru anul școlar 

2018-2019. 

Art. 2 Membrii Comisiei de Evaluare a Calităţii vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

 

HOTĂRÂREA  NR. 223 DIN 04.X.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administraţie întrunit astăzi 

04.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 2956/12.09.2019 prin care d-na pedagog Cioroianu 

Rodica solicită dotarea căminului cu următoarele materiale: 

- 105 scaune 

- 5 cadre pentru pat 

- 37 saltele 

- 85 huse saltele 

Art. 2 Compartimentul financiar - contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 



 
 

 

HOTĂRÂREA  NR. 224 DIN 04.X.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administraţie întrunit astăzi 

04.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 2974/12.09.2019 prin care eleva Bujoreanu Elena, din 

clasa a XII-a D, solicită aprobarea cazării în căminul colegiului în regim gratuit, în anul 

școlar 2019-2020. 

Art. 2 Compartimentul financiar - contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 225 DIN 04.X.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administraţie întrunit astăzi 

04.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 3025/16.09.2019 prin care se  solicită transferul 

elevului Dăscălescu Vlad Florin, din clasa a IX-a, transfer pentru care a fost emisă 

aprobarea MEN nr. 37422/13.09.2019. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 226 DIN 04.X.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administraţie întrunit astăzi 

04.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 2789/09.09.2019 prin care se  solicită retragerea de 

la cursuri a elevei Balmoș Alina, din clasa a XI-a E, deoarece pleacă, împreună cu familia, 

în străinătate. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 227 DIN 04.X.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administraţie întrunit astăzi 

04.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 3611/30.09.2019 prin care se  solicită retragerea de 

la cursuri a elevei Jucan Ana Maria, din clasa a X-a B, deoarece pleacă, împreună cu familia, 

în străinătate. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

  



 
 

 

HOTĂRÂREA  NR. 228 DIN 04.X.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administraţie întrunit astăzi 

04.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 3110/17.09.2019 prin care se  solicită transferul elevei 

Jucan Ana Maria, din clasa a X-a C, la Liceul Tehnologic ”Ștefan cel Mare” Cajvana. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

 

HOTĂRÂREA  NR. 229 DIN 04.X.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administraţie întrunit astăzi 

04.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 3729/04.10.2019 prin care se  solicită transferul d-lui 

Sturza Paul la Școala Gimnazială Pătrăuți. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 230 DIN 04.X.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administraţie întrunit astăzi 

04.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

Art. 1 Se aprobă echipa de experți pentru activitățile curriculare și extrașcolare, 

pentru anul II de proiect, pentru subproiectul Prezență – Progres – Performanță din 

cadrul proiectului ROSE, după cum urmează: 

- Limba și literatura română: prof. Maria Guz și prof. Monica Jelea 

- Matematică: prof. Andrei Anca și prof. Miron Dorel 

- Informatică: prof. Gabriela – Rodica Freitag și prof. Corina Mocanu 

- TIC: prof. Garofița Dițu și prof. Mihaela Ildegez 

- Consiliere școlară: prof. Gabriela Vasiliu 

- Limba engleză: prof. Loredana Bodnar și prof. Daniela Rotaru 

Art. 2 Se aprobă componența grupului țintă selectat pentru anul II de proiect. 

Art. 3 Echipa de management al subproiectului Prezență – Progres – Performanță 

din cadrul proiectului ROSE  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 



 
 

 

HOTĂRÂREA  NR. 231 DIN 04.X.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administraţie întrunit astăzi 

04.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 

Art. 1 Se aprobă cererea nr. 3777/04.10.2019 prin care d-na prof. Drobotă Angela  

solicită avizul CA în vederea aprobării cererii de inspecție pentru înscrierea la examenul 

de gradul II, în sesiunea 2022. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 232 DIN 25.X.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

25.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 

 Art. 1 Se aprobă Planurile Manageriale ale tuturor compartimentelor din cadrul 

instituției, pentru anul școlar 2019-2020, conform Anexei nr.1, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 Art. 2 Echipa managerială împreună cu responsabilii compartimentelor vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 233 DIN 25.X.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

25.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul de ordine interioară pentru căminul colegiului, 

pentru anul școlar 2019-2020, conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2 Pedagogii școlari duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 234 DIN 25.X.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

25.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul de ordine interioară pentru biblioteca colegiului, 

pentru anul școlar 2019-2020, conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2 Bibliotecarul va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 235 DIN 25.X.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

25.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 

 Art. 1 Se aprobă Raportul general privind starea și calitatea învățământului din 

unitatea școlară, pentru anul școlar 2019-2020, conform Anexei nr.1, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 Art. 2 Echipa managerială și CEAC vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 236 DIN 25.X.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

25.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul operational de dezvoltare a colegiului, pentru anul școlar 

2019-2020, conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2 Echipa managerială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 237 DIN 25.X.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

25.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 

 Art. 1 Se aprobă Proiectul de buget pentru anul 2020, conform Anexei nr.1, parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2 Compartimentul financiar - contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 238 DIN 25.X.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

25.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 

 Art. 1 Se aprobă Programul annual de achiziții publice pentru anul 2020, conform 

Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2 Compartimentul financiar - contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 239 DIN 25.X.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

25.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 

 Art. 1 Se aprobă Procedura privind siguranța și securitatea elevilor în perimetrul 

unității școlare, conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2 CEAC va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 240 DIN 25.X.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

25.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 

 Art. 1 Se aprobă Proiectarea și planificarea activității de evaluare și asigurare a 

calității pentru anul școlar 2019 - 2020, conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

 Art. 2 CEAC va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

  



 
 

HOTĂRÂREA  NR. 241 DIN 25.X.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

25.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 

 Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 6000 de lei, sumă disponibilă pentru formarea 

continua pe anul 2019, pentru participarea echipei manageriale, a responsabililor 

comisiilor metodice și a membrilor CA la un curs de formare ce vizează managementul 

educației. 

 Art. 2 Responsabilul Comisiei de formare va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 

 



 
 

 

HOTĂRÂREA  NR. 241 DIN 25.X.2019 

 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

25.X.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

 

Hotărăște: 

 

 

 Art. 1 Se aprobă cererea nr. 4115/25.10.2019 prin care d-na prof. Mihaela Ildegez, 

responsabil al Centrului Județean de Pregătire pentru Performanță, solicită aprobarea 

efectuării cursurilor Centrului Județean de Pregătire pentru Performanță la disciplina 

informatică, în laboratoarele de informatică ale colegiului, în zilele de sâmbătă, pe durata 

anului școlar. 

 Art. 2 D-na prof. Mihaela Ildegez va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 



 
 

HOTĂRÂREA NR. 242 DIN 15.IX.2019 

 

                 Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, numit prin Decizia nr. 112/22.10.2018 de directorul Colegiului, prof. Atănăsoae 

Maria, în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/05.I.2011, art. 105, alin (2), lit. (f), coroborat cu art. 

297 din aceeași lege 

- Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, din 

cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, aprobată prin OM nr. 

4619/22.IX.2014, capitolul III Funcționarea consiliului de administrație, art. 11, 

alin (1) coroborat cu art. 14 alin (1) 

- Registrului de procese verbale al Consiliului de Administrație întrunit astăzi 

15.IX.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

 

Hotărăște: 

 Art. 1 Se aprobă cererea nr. 4087/23.10.2019 prin care d-na Vasilovici Iuliana 

solicită decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pentru luna septembrie 2019. 

 Art. 2 Se aprobă cererea nr. 4088/23.10.2019 prin care d-na Vasilovici Iuliana 

solicită decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pentru luna octombrie 2019. 

 Art. 3 Se aprobă cererea nr. 4112/25.10.2019 prin care d-l prof. Bursuc Ion solicită 

decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pentru luna mai 2019. 

 Art. 4 Se aprobă cererea nr. 4116/25.10.2019 prin care d-l prof. Bursuc Ion solicită 

decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pentru luna iunie 2019. 

 Art. 4 Se aprobă cererea nr. 4117/25.10.2019 prin care d-l prof. Bursuc Ion solicită 

decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pentru luna septembrie 2019. 

 Art. 6 Compartimentul financiar - contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte C. A. ,                                                                              Secretar, 

Director, Atănăsoae Maria                                      Prof. Dițu Garofița 



 
 
 

 


