
 

Nr.1.   /  10.09.2020 

 

Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Mihail 

Sadoveanu” Pașcani, întrunit în ședința din  10.09.2020 

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 şi se aprobă  procedura nr. 1699/ 08.09.2020, privind accesul în unitatea de 

învățământ în contextul epidemiologic actual; 

 

Art. 2  Se prezintă şi avizează procedura de cazare cămin nr. 1700/08.09.2020; 

 

Art. 3  Se prezintă şi se aprobă procedura de funcționare a Bibliotecii școlare în context pandemic nr. 

1701/08.09.2020; 

 

Art. 4  Se prezintă şi se aprobă scenariul de lucru pentru anul școlar 2020-2021 cu nr.1684/08.09.2020 

şi Nota de fundamentare cu nr. 1714/ 09.09.2020-scenariul verde pentru 11 clase şi scenariul galben, 

format hibrid, pentru 22 de clase; 
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Art. 5  Se prezintă şi se aprobă ROI nr. 1689/08.09.2020 cu anexa elaborată în cadrul comisiei ROI, 

avizată de CE și Asociația Părinților; 

 

 Art. 6   Se prezintă următoarele cereri de transfer: 

- cerere nr. 1632/ 03.09.2020 – se aprobă transferul în clasa a X-a F al elevului Teodorescu 

Ştefan Alexandru; 

- cerere nr. 1678/  07.09.2020 – se aprobă transferul în clasa a X-a B  al elevului Bereş 

Ştefan Alexandru, doar cu condiţia promovării examenelor de diferenţă; 

 

 

Art. 7 Se analizează cererile nr. 1631/ 02.09.2020, prof dr. Pintileasa Ramona Teodora, și crerea nr. 

1639/03.09.2020, prof. Roșca Liliana. Membrii CA hotărăsc acordarea dirigenţiei la clasa a IX-a C 

doamnei prof. Pintileasa Ramona Teodora, deaorece deţine cursuri postuniversitare TIC şi, în contextual 

actual, poate consilia elevii în on line.  

 

Art. 8 Se  prezintă şi se aprobă Planul de măsuri pentru curăţenie şi dezinfecţie, în contextul 

epidemiologic actual, nr. 1716/  09.09.2020, pentru personalul nedidactic;  

 

Art. 9 Se prezintă şi se aprobă cererea nr. 1664/ 07.09.2020, prin care colectivul clasei a VI-a A 

solicită ca la disciplina Fizică elevii  să aibă acelaşi profesor ca şi la clasa a VI-a B. 

 

 

Director,                                                                                              Secretar, 

prof.  Șerban Genoveva                                                                prof. Gabor Simona-Gabriela 

 

 


