
 

Nr. 11  /  27.08.2020 

 

Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Mihail 

Sadoveanu” Pașcani, întrunit în ședința din  26.05.2020 

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  În urma analizei fişelor şi a rapoartelor de autoevaluare, membrii CA hotărăsc acordarea 

calificativului FOARTE BINE întregului personal didactic şi didactic auxiliar; 

 

Art. 2 Se prezintă şi se aprobă Fişa postului pentru personalul didactic, didactic auxiliar, personalul 

nedidactic, pentru anul şcolar 2020-2021; 

 

Art. 3  Se aprobă procedura de selecţie pentru pentru clasa a IX-a, intensiv filologie, precum şi 

comisia de selecţie: preşedinte: director, prof. Şerban Genoveva, evaluatori: prof. Atudorei 

Brînduşa şi prof. Hărăţu Elisabeta, secretari: prof. Berenghia Bogdan, Davidoaia Cristina şi 

Grecu Mariana.   

 

Art. 4  Se prezintă următaorele cereri de transfer: 
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- cerere nr. 906/  11.06.2020 – se aprobă înscrierea în clasa a V-a A a elevului Dăscălescu 

Gabriel; 

- cerere nr. 979/  23.06.2020 – se aprobă înscrierea în clasa a V-a A a elevei Rău Raluca 

Maria; 

- cerere nr. 763/  22.05.2020 – se aprobă înscrierea în clasa a V-a A a elevei Hâra Maria; 

- cerere nr. 1349/  27.02.2020 – se aprobă transferul elevului Baltag Gabriel la clasa a VII-a 

A; 

- cerere nr. 1270/  13.07.2020 – se aprobă transferul elevului Dăscăliţa Luca de  la clasa a 

X-a D, la clasa a X-a F; 

- cerere nr. 1370/  31.07.2020 – nu se aprobă transferul elevului Plămădeală Cristian, 

deoarece nu sunt locuri la clasa solicitată; 

- cerere nr. 1307/  16.07.2020 – nu se aprobă transferul elevei Avădanei Simona, deoarece 

nu sunt locuri la clasa solicitată; 

- cerere nr. 1256/  13.07.2020 – nu se aprobă transferul elevului Precupanu Paul Dănuţ, 

deoarece nu sunt locuri la clasa solicitată; 

- cerere nr. 1252/  10.07.2020 – nu se aprobă transferul elevului Bereş Ştefan Alexandru, 

deoarece nu sunt locuri la clasa solicitată; 

- cerere nr. 1520/  27.08.2020 – se aprobă transferul elevei Ghervasă Mihaela  la clasa a XI-

a, Matematică-Informatică; 

 

 

 

Art. 5  Se prezintă şi se aprobă Nota fundamentare administrator: nr. 1513/  26.08.2020; 

 

Art. 6  Se aprobă vacantarea următoarelor ore: 

8h – Limba franceză, 6h – Limba engleză, 9h – Istorie; 

 

Art. 7 Se aprobă comisia pentru realizarea orarului pentru anul şcolar 2020-2021:  

preşedinte: dir.adjunct, prof. Ardeleanu Radu Bogdan, membri: prof. Mitrică Eduard şi prof.  

Pricop Vasile. 

Art. 8 Se avizează regulamentul intern internat cămin cu nr. 1515/26.08.2020 

Art. 9 Se aprobă tarifele pentru anul școlar 2020-2021 pentru cămin- masă, regie, fond de rulment. 

 

 

 

Director,                                                                                              Secretar, 

prof.  Șerban Genoveva                                                         prof. Gabor Simona-Gabriela 


