
 

 

MINISTERUL EDUCATIEI  NATIONALE 

Municipiul Paşcani, Strada Sportului nr. 12, Judeţul Iaşi, cod 705200 

Telefon / Fax: 0232 762637;  E-mail: contact@colegiulsadoveanu.ro 

Nr. 21/ 17.12.2020  

Consiliul de Administratie al Colegiului National 

„Mihail Sadoveanu” Pascani, intrunit in sedinta din 

17.12.2020 

In conformitate cu Legea Educatiei Nationale Nr. 1/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

In temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare a Unitatilor de 

Invatamant Preuniversitar; 

Conform OMEN 4619/22.09.2014; 

Hotaraste: 

1. Art. 1 Se supune la vot si se aproba transferurile intersemestriale – cerere 2850/ 

09.12.2020 – eleva Ghemes Iarina Andreea de la XIE – stinte ale naturii la XI B – 

filologie, cerere 3018/17.12.2020 - Isachi Sofia de la Colegiul Emil Racovita, Iasi, 

stiinte ale naturii, la Colegiul National Mihail Sadoveanu, Pascani, clasa XE – stiinte 

ale naturii, cerere 2992/16.12.2020 – Dascalu Andrei Florin, clasa a VI, de la Scoala 

Iordachi Cantacuzino, Pascani, la Colegiul National Mihail Sadoveanu, Pascani – 

aprobate toate. 

2. Se supune la vot si se aproba programul examenelor de diferenta pentru 

transferurile elevilor de la o scoala la alta, respectiv dintr-o clasă în alta in timpul 

vacantei intersemestriale  

3. Se supune la vot si se aproba decontul pentru naveta profesori - luna noiembrie  

4. Se supune la vot si se aproba propunerile pentru obiecte ce intra la casare -  

- director- Laptop Hp achiziționat în 2008  

5. Se supune la vot si se aproba referatul  de neceritate administrator  nr. 

3000/16.12.2020. 

6. Se supun la vot opționalele propuse și alese de către reprezentanții părinților de 

la fiecare clasă pentru anul școlar 2021-2022, se aproba.  

7.  Se supune la vot si seaproba validarea cererilor de CO pentru anul 2021  

8. Se supune la vot si se aproba cursurile de formare pentru profesori an școlar 2020-

2021- certificare competențe TIC IC3- 15 credite transferabile 209 lei 

curs/ persoană/ Certificare Microsoft Educator- competențe microsoft education- 15 

credite transferabile 159 lei curs/ persoană- dicutat în CP 27 nov 2020 . 

Director,                                                                                      Secretar,       

Prof. Serban Genoveva                                                           prof. Apetroaie Camelia   


