
 

 

MINISTERUL EDUCATIEI  NATIONALE 

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

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

 

Nr. 18/ 29.10.2020  

 

Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Mihail Sadoveanu” 

Pașcani, întrunit în ședința din 29.10.2020 

 

 

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 supune la vot și se aprobă Raportul sintetic anual 2019-2020, nr. 2430/ 

22.10.2020 

Art. 2 Se supune la vot și se aprobă Planul managerial 2019-2020 nr. 1690/0.09.2020 

Art. 3 Se supune la vot și se aprobă Raport CEAC/ RAEI nr.2433/22.10.2020 

Art. 4 Se supune la vot și se aprobă PDI actualizat- nr. 1694/08.09.2020   

Art. 5 Se supune la vot și se aprobă Procedura admitere cl a V a- actualizare pentru an 

școlar 2020-2021 V A diriginte  Română – Dana Mertic la ambele clase, Matematică- 

Popescu Claudia și Pricop Vasile, diriginți – Mertic Dana și Aparaschivei Violeta 

Art. 6 Se supune la vot și se aprobă Procedura de stabilire a CO pentru anul școlar 2020-

2021- în vacanțele dintre semestre CO colectiv- în vacanța de vară CO cu asigurarea 

susținerii în condiții optime a examenelor naționale EN, BAC 

Art. 7 Se supune la vot și se aprobă Procedura condică din nov nr. 2444/ 26.10.2020 

Art. 8 Se supune la vot și se aprobă Procedura cu privire la Prelucrarea datelor cu caracter 

personal- 2446/26.10.2020 



Art. 9 Se supune la vot și se aprobă Procedura activității didactice on line 

2445/26.10.2020 

Art. 10 Se supune la vot și se aprobă atribuțiile membrilor Consiliului de Administrație   

Art. 11 Se supune la vot și se aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor 

didactice și didactic-auxiliare – septembrie și octombrie cumulat 

Art. 12  Se supune la vot și se aprobă fișa de evaluare- personal didactic, didactic 

auxiliar, nedidactic an școlar 2020-2021 

Art. 13  Se supune la vot și se aprobă Nota de fundamentare administrator  

2457/27.10.2020 

Art. 14  Se supune la vot și se aprobă documentația pentru OUG 144 – proiect ce o să fie 

depus de Primaria Pașcani 

Art. 15  Se supune la vot și se respinge solicitare– Clubul Long Ho – nr.2279/ 07.10.2020 

– lipsă condiții igienă 

Art. 16  Se supune la vot și se aprobă solicitare pentru ore on line prof. Pipirigeanu Gavril 

nr. 229/08.10.2020, dar cu aviz de la medic de medicina muncii și actele necesare 

Art. 16  Se supune la vot și se aprobă Solicitare clasa a XI A- nr. 2243/06.10.2020, prin 

mutarea plasmei din sala 5 în sala 3 

Art 17 Se supune la vot și se aprobă Planul de școlarizare pentru anul școlar 2021 – 2022, 

6 clase liceu, 2 clase 5 – ca în anul școlar 2019 - 2020 

Art. 18  Se supune la vot și se aprobă scenariul galben pentru perioada 02 – 06.11.2020 la 

Colegiul Național Mihail Sadoveanu, Pașcani. 

 

 

Director,                                                                                      Secretar,       

Prof. Șerban Genoveva                                                             prof. Apetroaie Camelia   

 

 


