MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Municipiul Paşcani, Strada Sportului nr. 4, Judeţul Iaşi, cod 705200
Telefon / Fax: 0232 762637; E-mail: contact@colegiulsadoveanu.ro

Nr. 5 / 31.01.2019

Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Mihail
Sadoveanu”, Pașcani, întrunit în ședința din 31.01.2019
În conformitate cu Legea Educației Naționale Nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ
Preuniversitar;
Conform OMEN 4619/22.09.2014;
Hotărăște:
Art.1 Se prezintă și se aprobă calificativele propuse pentru personalul nedidactic - pentru anul 2018
– 12 calificative Foarte Bine și un calificativ Bine;
Art.2 Se prezintă cererile de transfer de la o clasă la alta, respectiv de la o școală la alta:
- cererea Nr. 3291/ 03.12.2018 – se aprobă transferul elevei Cebotaru Valeria de la clasa a IX-a D la
clasa a IX-a A, în cadrul CN „Mihail Sadoveanu” – condiția este promovarea examenelor de
diferență;
- cererea Nr. 151/ 28.01. 2019 – se aprobă transferul elevului Ceobotariu Daniel de la clasa a X-a F la
clasa a X-a C, în cadrul CN „Mihail Sadoveanu” – condiția este promovarea la toate materiile pe
primul semestru, promovarea examenelor de diferență și prezentarea recomandării din partea
dirigintelui clasei;
- cererea Nr. 83/ 18.01. 2019 – se aprobă transferul elevei Ailenei Ana-Maria de la clasa a XI-a F la
clasa a XI-a C, în cadrul CN „Mihail Sadoveanu” – condiția este promovarea la toate materiile pe
primul semestru, promovarea examenelor de diferență și prezentarea recomandării din partea
dirigintelui clasei;
- cererea Nr. 119/ 22.01. 2019 se aprobă transferul elevului Bariz Darius de la clasa a XI-a F la clasa
a XI-a C, în cadrul CN „Mihail Sadoveanu” – condiția este promovarea la toate materiile pe primul
semestru, promovarea examenelor de diferență și prezentarea recomandării din partea dirigintelui
clasei;
- cererea Nr. 77/ 18.01. 2019 – nu se aprobă transferul elevului Bompa Andrei de la Liceul Teoretic
„Miron Costin” Pașcani la Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani, deoarece nu se realizează
transferuri de la o școală la alta, pentru elevii de clasa a IX-a, în timpul anului școlar;

- cererea Nr. 198/ 30.01.2019 - nu se aprobă transferul elevului Sofronie Ștefan Matei de la Colegiul
Tehnic de Căi Ferate CF „Unirea” Pașcani la Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani,
deorece nu se realizează transferuri de la o școală la alta, pentru elevii de clasa a IX-a, în timpul
anului școlar;
- cererea Nr. 91/ 21.01.2019 - nu se aprobă transferul elevei Mocanu Carla Denisa de la clasa a IX-a
F la clasa a IX-a B, în cadrul CN „Mihail Sadoveanu, deoarece la clasa a IX-a B nu mai sunt locuri;
- cererea Nr. 197/ 30.01.2019 - nu se aprobă transferul elevului Rotariu Florin de la clasa a X-a C la
clasa a X-a B, în cadrul CN „Mihail Sadoveanu, deoarece la clasa a X-a B nu mai sunt locuri;
- cererea Nr. 223/31.01.2019 - nu se aprobă transferul elevului Ignat Lorenzo de la clasa a XI-a G la
clasa a XI-a A, în cadrul CN „Mihail Sadoveanu, deoarece la clasa a XI-a A nu mai sunt locuri;
- cererea Nr. 118/ 22.01.2018 - nu se aprobă transferul elevului Berariu Răzvan Teodor de la clasa a
IX-a C la clasa a IX-a F, în cadrul CN „Mihail Sadoveanu, deaorece media de admitere a elevului a
fost mai mică decât ultima medie de admitere la nivelul clasei a IX-a F;
Art.3 Se prezintă și aprobă cererea Nr. 122/ 22.01.2019 a doamnei prof. Vântur Cornelia, prin care
solicită completarea cu 2 (două) ore în cadrul catedrei de Chimie a Colegiului Național „Mihail
Sadoveanu” Pașcani;
Art. 4 Se prezintă și se aprobă cererea Nr. 138/ 28.01.2019 a doamnei prof. Roșca Liliana, prin care
solicită menținerea în activitate ca titulară, până la vârsta de 65 de ani, în conformitate cu prevederile
Art. 28, alin. 2 și 3 din Metodologia-cadru, privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin OMEN nr. 5460/12.11.2018 și în
baza deciziei Curții Constituționale a României nr. 387/2018;
Art. 5 Se prezintă și aprobă cererile: Nr. 196/ 30.01.2019 a domnului prof Pâslaru Ioan și cererea
Nr. 141/ 28.01.2019 a domnului prof. Chiculiță Viorel, prin care solicită pensionarea pentru limita de
vârstă;
Art. 6 Se prezintă și se aprobă Referatul de necesitate și oportunitate – administrator: nr. 131/
28.01.2019;
Art. 7 Se aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și didactic-auxiliare:
1546 lei pentru luna decembrie 2018 și 940 pentru luna ianuarie 2019;
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