
 

Nr        9  /  25.11.2021 

 

Consiliul de Administrație al Colegiului Național 

„Mihail Sadoveanu” Pașcani, întrunit în ședința din  

25.11.2021 

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  Fişa de evaluare a personalului 

didactic pentru anul școlar 2021-2022; 

 

Art. 2    Se prezintă şi se aprobă fişele si criteriile de evaluare specifice 

pentru personalul didactic-auxiliar, în vederea acordării calificativelor 

pentru anul 2021- 2022; 

 

Art. 3   Se prezintă şi se aprobă proiectului Planul de şcolarizare pentru 

anul şcolar 2022-2023- propunere - 6 clase – două clase uman-filologie/ o 

clasă  matematică-informatică/ o clasă socio-umane/  două clase științe 
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ale naturii - 55,24 norme- plan discutat în CP 24.11.2021. Tot în planul 

de şcolarizare pentru anul 2022-2023, au fost propuse două clase a V-a; 

 

Art. 4   Se prezintă şi se aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru 

cadrele didactice şi pentru personalul didactic-auxiliar şi nedidactic, 

cerere înregistrată în data de 12.11.2021, cu nr. 3114; 

 

Art. 5   Se prezintă şi se aprobă procedura și  calendarul de admitere la 

clasa a V-a, an școlar 2022-2023- diriginți și încadrarea la limba română 

și matematică: diriginți prof. Șerban Genoveva și prof. Jitaru Adela/ prof. 

limba română: prof. dr. Sprinceană Anișoara și prof. Liuță Cristina/ prof. 

matematică: prof. Anton Adriana și prof. Vasile Pricop; 

 

Art. 6  Se prezintă adresa nr. 10309/ 24.11.2021, privind deciderea 

modului de realizare a testării noninvazive COVID19. Membrii CA au 

votat: 1 vot pentru testarea la şcoală, două abţineri şi 7 voturi pentru 

testarea acasă. Se hotărăşte, aşadar, ca testarea să fie realizată acasă; 

 

Art. 7    Se prezintă şi se aprobă nota de fundamentare administrator 

3203/ 24.11.2021; 

 

Art. 8   Se prezintă şi se aprobă plata navetei pentru cadrele didactice 

pentru luna noimbrie.  

 

 

 

Director,                                                                                   Secretar, 

prof.  Șerban Genoveva                             prof. Gabor Simona-Gabriela 

 


