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Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Mihail 
Sadoveanu”, Pașcani, întrunit în ședința din  21.11.2018 

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 Indicatorii pentru alocarea punctajului aferent fiecărui criteriu din Fișa de 
evaluare a personalului didactic pentru anul școlar 2018-2019; 

Art.2   Se prezintă și se aprobă fișele și criteriile de evaluare specifice pentru personalul didactic-auxiliar, 
în vederea acordării calificativelor pentru anul 2018-2019; 

Art.3   Se prezintă și se avizează Raportul CEAC și SCIM  pentru anul 2017-2018; 

Art.4   Se prezintă și se avizează Raportul testelor inițiale pentru anul școlar 2018-2019; 

Art.5  Se prezintă și se avizează comisiile pentru  simularea BAC și EN - decembrie 2018: comisie 
simulare EN - președinte: director, prof. Genoveva Șerban; membri: prof. Anișoara Sprinceană și prof. 
Vasile Pricop, persoană de contact: informatician, Adina Hilgard; comisie simulare BAC - președinte: dir. 
adj., prof. Radu Bogdan Ardeleanu, vicepreședinte: prof. Hariclea Mercaș; membri: prof. Camelia 
Apetroaie, prof. Brândușa Vangă; reprezentant Media: prof. Eduard Mitrică și informatician, Adina 
Hilgard; 

Art.6  Se prezintă și se aprobă desfășurarea unui program special pentru zilele de 5, 6 și 7 decembrie 2018, 
și anume suspendarea cursurilor din programul de dimineață și un program scurt pentru orele de după-
amiază: 15.30-19.20; 

Art.7    Se aprobă decontarea  cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și didactic-auxiliare; 

Art.8    Se aprobă reînscrierea Programului Eco-Școala - an școlar 2018-2019; 

Art.9   Se prezintă și se aprobă Referatele de necesitate – administrator: nr. 3156/16.11.2018 și nr. 3201/ 
20.11. 2018; Se stabilește ca data limită pentru achitarea, în interiorul căminului, a cheltuielor aferente 
asigurării mesei, să fie ziua de 15,  a fiecărei luni; 

Art.10    Se prezintă și se aprobă lista elevilor bursieri; 

Art.11  Este aprobată eliberarea duplicatului pentru diploma de Bacalaureat, conform solicitării 3121/ 
3.11.2018; 

Art.12   Este prezentată și aprobată solicitarea de prelungire a activității pentru dna contabil Camelia Ciută, 
conform cererii 3206/ 20.11.2018. 

 
Director,                                                                                         Secretar, 

   prof.  Șerban Genoveva                                                                prof. Gabor Simona-Gabriela 
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