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Consiliul de Administrație  
al Colegiului Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani,  

întrunit în ședința din  27.09.2018 
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 aprobă  întocmirea comisiei cu caracter temporar pentru programul Școala Altfel, an școlar 
2018-2019 – președinte: director adjunct, prof. Ardeleanu Radu, membri/observatori: prof. Anton 
Adriana, prof. Berenghia Anca Olguța și secretar comisie prof. Liuță Cristina;  
 
Art.2   Se supune la vot și se validează Procedura de admitere în clasa a V-a, pentru anul școlar 2019-
2020 – înscrieri: perioada 01.04. 2019-10.05.2019; concurs (dacă se impune, prin depășirea numărului de 
elevi înscriși pentru cele două clase propuse): 11.05.2019; propuneri diriginți: prof. Berenghia Anca 
Olguța și prof. Vangă Brândușa; încadrare  Limba și literatura română:prof. Berenghia Anca Olguța și 
prof. Gabor Simona-Gabriela; încadrare Matematică: prof. Anton Adriana și prof. Popescu Claudia; 
 
Art.3   Se supun la vot și se aprobă transferurile solicitate prin cererile nr. 2533/ 24.09, elev Pamfil 
Adrian - transferat în clasa a VII-a B și  nr. 2454/ 18.09.2018, elev Ichim Radu - transferat în clasa a VII-
a A; 
 
Art.4  Se aprobă Procedura de acordare a burselor – în primul rând, va fi luată în considerare media 
anuală/ semestrială, iar departajarea va fi făcută în funcție de rezultatele la olimpiade și concursuri; la 
gimnaziu, acordarea burselor se va face pornind de la elevii claselor a VIII-a ; 
 
Art.5   Se supune la vot și se aprobă Referat Administrator: nr. 2537/ 24.09.2018; 
 
Art.6  Se supune la vot și se aprobă desfășurarea unui program scurt pentru 5 octombrie 2018, Ziua 
Educației – 7.30-13.00 și pentru 8 octombrie 2018 – cursurile vor începe la ora 11.00 (aspecte 
administrative cauzate de organizarea Referendumului din 6-7 octombrie) și se vor termina la ora 19.30. 

 

Director,                                                                                    Secretar, 

Prof. Șerban Genoveva                                                             Prof. Gabor Simona-Gabriela 
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