
 

Nr. 10    /  19.06.2020 

 

 

Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Mihail 

Sadoveanu” Pașcani, întrunit în ședința din  19.06.2020 

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, în limita fondului disponibil, de 2000 RON, cererile  profesorilor 

care au solicitat decontarea sumelor aferente cursurilor de formare pentru anul școlar 2019-2020 

(profesori:  Radu Cătălina, Mitrică Eduard, Moroșan Cristina, Apetroaie Camelia și Sprinceană 

Anișoara); 

 

Art.   2  Se  prezintă și se aprobă referat administrator  Nr. 948/ 18.06. 2020; 

 

 

Art.  3 Se prezintă și se aprobă Fișa de evaluare a cadrelor didactice pentru anul școlar 2019-

2020:  

 

Art.  4  Se prezintă  următoarele cereri de transfer: 

•  nr. 921/ 15.06.2020 – se aprobă transferul elevei Alupei Ana-Maria, de la clasa a IX-a A, la 

clasa a X-a D, profil Matematică-Informatică; condiția este promovarea examenelor de diferență; 
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•  nr. 939/ 17.06.2020 –  se aprobă transferul elevului Damian Ștefan Alexandru, de la Colegiul 

Tehnic CF „Unirea” Pașcani, la Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, profil Științe ale naturii; 

•  nr. 936/ 17.06. 2020 – nu se aprobă transferul elevei Iordache Maria, deoarece nu sunt locuri 

disponibile la clasa solicitată; 

•  nr. 949/ 18.06. 2020 – nu se aprobă transferul elevului  Onofrei Alin Constantin, deoarece nu 

sunt locuri disponibile la clasa solicitată; 

•  nr. 943/ 18.06. 2020 - nu se aprobă transferul elevei Călugăru Betina, deoarece nu sunt locuri 

disponibile la clasa solicitată; 

•  nr. 928/ 16.06. 2020 – nu se aprobă transferul elevei  Cozma Larisa, deoarece nu sunt locuri 

disponibile la clasa solicitată; 

•  nr. 916/ 12.06. 2020 – nu se aprobă transferul elevei  Ciurlică Andrada Izabela, deoarece nu 

sunt locuri disponibile la clasa solicitată; 

•  nr. 929/ 16.06. 2020 – nu se aprobă transferul elevei  Ilinca Ioana, deoarece media acesteia este 

mai mică decât ultimile medii ale claselor unde este solicitat transferul. 

 

 

 

 

Director,                                                                                              Secretar, 

prof.  Șerban Genoveva                                              prof. Gabor Simona-Gabriela 

 

 


