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Nr. 12  /  20.01.2022 

 

Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani, întrunit 

în ședința din  20.01.2022 

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 activității în unitățile din 

învățământul preuniversitar 

Conform OMEN 4619/22.09.2014; 

 

Hotărăște: 

Art.1 Se discută şi se aprobă cererile de completare a normelor didactice, la nivelul 

unităţii, cu discipline din aria de socio-umane, pentru doamnele profesoare Dominte Dana 

Iuliana şi Moroşan Cristina; 

Art. 2 Se prezintă şi se avizează centralizatorul opţionalelor pentru anul şcolar 2022-

2023; 

Art. 3 Se discută şi se aprobă cererile de acordare a dirigenţiilor pentru anul şcolar 

2022-2023, după cum urmează: clasa a IX-a A – prof. Eniu Lucia, clasa a IX-a B – prof. 

Gabor Simona-Gabriela, clasa a IX-a C –  prof. Dominte Dana Iuliana, clasa a IX-a D –  prof. 

Anton Adriana, clasa a IX-a E– prof. Sprinceană Anişoara şi clasa a IX-a F –  prof. Apetroae 

Camelia.  

 



Art. 4 Se discută cererile de menţinere în activitate peste vârsta pensionării pentru 

următoarele cadre didactice: prof. Roşca Liliana, prof. Banu Viorel şi prof. Angheluş Petrică. 

Membrii CA aprobă cererile profesorilor Roşca Liliana şi Banu Viorel, deoarece îndeplinesc 

toate criteriile prevăzute de lege în vederea menţinerii în activitate peste vârsta pensionării.  

Membrii CA nu aprobă cererea domnului profesor Angheluş Petrică, deoarece nu îndeplineşte  

toate criteriile prevăzute de lege în vederea menţinerii în activitate peste vârsta pensionării. 

 Art. 5 Se prezintă şi se validează comisia pentru simularea EN şi Bacalaureat: 

preşedinte –  director, prof. Ardeleanu Radu Bogdan, vicepreşedinte –  director adjunct, prof. 

Frăsilă Mihail, membri: prof. Sprinceană  Anişoara, prof. Mercaş Hariclea, prof. Anton 

Adriana şi prof. Pricop Vasile; informatician – prof. Vangă Brânduşa, persoană de contact –   

prof. Matcovici Adriana, monitor audio-video – prof. Mitrică Eduard. 

 Art. 6 Se discută cererile  de transfer pentru următorii elevi: 

Bucătaru Rareş Constantin – membrii CA aprobă transferul la clasa a V-a; 

Rîznic Alesia Maria – membrii CA aprobă transferul la clasa a V-a; 

Faibiş Senin Ştefan – membrii CA nu aprobă transferul la clasa a VII-a, deoarece elevul nu 

îndeplineşte condiţiile necesare, fiind corigent la o disciplină–Matematică–, iar numărul de 

elevi  din clasa la care solicită transferul este deja de 30 ; 

Ursache Denis Daniel – membrii CA aprobă transferul la clasa a XI-a F, condiţia fiind 

promovarea examenelor de diferenţe; 

Chifor Natalia Smaranda – membrii CA aprobă transferul la clasa a IX-a D, condiţia fiind 

promovarea examenelor de diferenţe; 

NOTĂ: Inspectoratul Școlar Județean Iași nu a aprobat transferurile la clasa a V-a intrucât se 

depașește efectivul maxim de elevi la clasă. 

 Art. 7 Se aprobă calificativul Foarte bine pentru tot personalul nedidactic; 

 Art.8 Se prezintă şi se aprobă Referatul de necesitate şi oportunitate nr. 182 

18.01.2022. 

 

 Director,                                                                                      Secretar, 

prof.  Ardeleanu Radu Bogdan                                                     prof. Gabor Simona-Gabriela 

  


