
 

Nr        7  /  26.10.2021 

 

Consiliul de Administrație al Colegiului Național 

„Mihail Sadoveanu” Pașcani, întrunit în ședința din  

26.10.2021 

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; 

In temeiul ordinului MEMS, privind organizarea activitatii in unitatile din 

invatamantul preuniversitar 

Conform OMEN 4619/22.09.2014; 

 

Hotărăște: 

Art. 1 Se prezintă şi se validează  Planul de dezvoltare a şcolii/ nr. 

2888/18.10.2021, discutat în cadrul Consiliului profesoral, din 

22.10.2021; 

Art. 2    Se prezintă şi se aprobă tematica  Consiliului de administratie şi a 

Consiliului profesoral pentru anul şcolar 2021–2022, OME nr. 

5154/30.08.2021. Conform Metodologiei cadru de organizare și 

funcționare a CA din unitățile de învățământ preuniversitar. Nr. 

2376/06.09.202, având în vedere că numărul elevilor colegiului este mai 

mare de 900, se impune ca numărul membrilor CA să fie 13; 
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Art. 3 Se prezintă şi se aprobă Planul managerial unic pe anul scolar 

2021-2022/ nr. 1427/09.09.2021, discutat în cadrul Consiliului profesoral, 

din 22.10.2021; 

Art. 4   Se prezintă şi se avizează   Raportul privind starea învățământului 

și activitatea desfăşurată în anul școlar 2020 – 2021, nr. 2888/18.10.2021, 

discutat în cadrul Consiliului profesoral, din 22.10.2021; 

Art. 5 Se aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor 

didactice şi didactic-auxiliare; 

 

Art.  6   Se prezintă şi se validează fişa  de încadrare a statului de funcţii  

pentru personalul didactic şi didactic auxiliar: total norme-55,48, norme 

ocupate cu titulari-43.08, norme ocupate prin plata cu ora titulari-7.21, 

norme ocupate de cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a 

postului-0.86, norme ocupate de suplinitori califcaţi-2.77, norme ocupate 

prin plata cu ora de către suplinitori calificaţi-1.22, norme ocupate prin 

plata cu ora de către pensionari calificaţi/ asociaţi-0.34 norme ocupate de 

suplinitori necalificaţi- 0; 

Art. 7  Se prezintă şi se aprobă numărul de burse la nivelul unităţii: burse 

sociale-33, burse merit/studiu-45- (25 burse gimnaziu:21 burse merit, 4 

burse de studiu) şi 20 burse liceu (20 burse merit); 

Art. 8  Se prezintă cererea nr. 2857/ 15.10.2021 a doamnei Chelariu 

Maria, care solicită prelungirea activității peste vârsta de pensionare, până 

la finalul anului școlar-31 august 2022; 

 

Art. 9   Se prezintă şi se avizează Raportul de evaluare internă a calității 

nr. 2895/ 19.10.2021; 

 

Art. 10  Se prezintă şi se avizează Nota de fundamentare administrator nr. 

2914/20.10.2021 şi Referat administrator nr. 2913/20.10.2021; 

 

Art. 11   Se prezintă şi se validează numele profesorilor selectaţi pentru 

participarea la următorul flux al proiectului Erasmus: Berenghia Anca, 

Berenghia Bogdan, Dimitriu Sîrghie Vasilica,Matcovici Adriana şi Preutu 

Romeo;- selecție contestată- viciu de procedură, procedura de selecție 

fiind reluată cu o comisie desemnată conform procedurii- formată din 

membri interni și un membru extern- luni 01.11.2021. 



 

Art. 12  Se propune şi se aprobă modificarea programului pentru orele de  

după-amiază, în vederea finalizării cursurilor la ora  19.00. 

 

 

 

Director,                                                           Secretar, 

prof.  Șerban Genoveva                           prof. Gabor Simona-Gabriela 

 


