INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACAU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ONEŞTI
str. Cașinului nr.15, tel/fax: 0234/313041
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MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE
ȘI CERCETĂRII ȘTINTIFICE

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ȘEDINȚA DIN 24.03.2016
1. Suspendarea contractul individual de muncă al doamnei MACOVEȚCHI
OANA-MARILENA la inițiativa acesteia
Potrivit prevederile art. 51 alin.1 lit. a) din Codul muncii (Legea nr.53/2003, republicată în
Monitorul Oficial Partea I nr. 345/2011), pe perioada 01.03.2016-13.01.2018, contractul
individual de muncă al doamnei MACOVEȚCHI OANA-MARILENA se suspendă la
inițiativa acesteia.
2. Modificarea și completarea deciziei nr. 148 din 06.10.2015 prin care a fost numită Comisia
pentru prevenirea actelor de corupţie în educaţie
Decizia nr. 148 din 06.10.2015 prin care a fost numită Comisia pentru prevenirea actelor de corupţie
în educaţie, se modifică și se completează după cum urmează:
Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 4. Prin delegare de competenţă, conducerea operațională a Comisiei pentru prevenirea actelor de
corupţie în educaţie este asigurată de către directorul adjunct, prof. ORÎNDARU MARIA . Delegarea de
competenţă nu exonerează pe director de responsabilitate.”
După articolul 4 se introduc: articolul 5, articolul 6 și articolul 7, cu următorul cuprins:
„Art. 5. Doamna director adjunct, prof. ORÎNDARU MARIA, este desemnată consilier pentru
integritate și în această calitate îndeplinește atribuțiile menționate la art. 8 alin (1), coroborate cu
prevederile art. 8 alin (2) din Metodologa privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale şi al instituţiilor şi unităţilor subordonate/coordonate a căror activitate
vizează învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul MEN nr. 5113/15.12.2014, publicat în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 7 ianuarie 2015.”
„Art. 6. Secretarul comisiei contabil șef, ec. DOINIȚA APOSTU, este și responsabilul cu raportarea
stadiului de implementare a Strategiei anticorupţie în educaţie.”
„Art. 7. Comisia se va întruni lunar pentru stabilirea priorităţilor, realizarea analizei de sistem şi pentru
elaborarea documentelor prevăzute de Metodologia privind managementul riscurilor de corupţie în
cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al instituţiilor şi unităţilor subordonate/coordonate a căror
activitate vizează învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 5113/2014. Secretarul comisiei
va păstra toate documentele în format letric, semnate de toţi membrii.”



Aprobarea Planului de măsuri privind acţiunile de întreprins la nivelul Școlii Gimnaziale
Nr. 1 Onești privind combaterea corupţiei şi a prevenirii abaterilor de la deontologia
profesională
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Plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic al unității de învățământ, ca
urmare a suplinirii personalului didactic aflat în concediu medical în luna februarie 2016
Plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic, ca urmare a suplinirii personalului
didactic aflat în concediu medical în luna februarie 2016, se face pentru personalul didactic
menționat în Anexa nr.1, în conformitate cu elementele calculatorii precizate în anexa respectivă.
Anexa nr.1

Numele şi prenumele

Salariul de
bază

Calificat/
Necalificat

Tarife
Orare
(*)

Nr. ore efectuate
suplimentar

Personalul didactic
suplinit

IONIȚĂ FLOAREA

1717

CALIFICAT

1/80

51

RUSU MONICA

NIŢĂ MARIA

1717

CALIFICAT

1/80

52

ZĂRNESCU MARINELA

MELINTE IOANA

1717

CALIFICAT

1/100

100

MACOVEŢCHI OANA

PETEC MARIANA

2200

CALIFICAT

1/80

6

PETEC CARMEN

SCHIFIRNEŢ LOREDANA

1617

CALIFICAT

1/80

2

PETEC CARMEN

ROŞU VALENTINA

2095

CALIFICAT

1/80

2

PETEC CARMEN

TITERE DANIELA

1896

CALIFICAT

1/80

2

PETEC CARMEN

SEVASTRE CLAUDIA

696

NECALIFICAT

1/72

1

MARIŞ FLORENTINA

MIRCIOIU ADRIANA

849

NECALIFICAT

1/72

1

MARIŞ FLORENTINA

COLIMIŞ MARICICA

912

NECALIFICAT

1/72

2

MARIŞ FLORENTINA

BUCĂTARU DORU-FLORIN

1148

CALIFICAT

1/72

57

PINTILIE IONUŢ

BENDRIŞ ANETA

1717

CALIFICAT

1/80

5

DOILEŢ JENICA

(*) din salariul de bază
5. Decontarea cheltuielilor de navetă luna februarie 2016
Având în vedere prevederile Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de
la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar
de stat, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 536 din 17 iulie 2015, aprobate prin HG nr. 569/2015,
se decontează naveta cadrelor didactice și didactice auxiliare pe luna februarie 2016, în sumă de 535 lei,
conform tabelului următor:
Numele și prenumele

Ruta de deplasare

Firma de transport

LAZAR MARIA-MAGDALENA
SBARCEA GHEORGHE
ENEA MIOARA
IORDACHE LOREDANA
BERNAD CORNEL-AUREL
ARON CONSTANTIN

JĂVRENI-ONESTI 12 KM
CAȘIN ONEȘTI 9 KM
BÎRSĂNEȘTI-ONEȘTI 11 KM
BOGDĂNEȘTI-ONEȘTI 8 KM
SL.MOLDOVA-ONEȘTI 30 KM
DELENI-ONESTI 15 KM
TOTAL LEI

TRANSMOLDOVA
TRANSMOLDOVA
TRANSMOLDOVA
TRANSMOLDOVA
TRANSMOLDOVA
TRANSMOLDOVA

Pontaj
februarie
2016 (zile)
16
16
21
16
15
9

Total lei
79
68
89
60
184
55
535

6. Decontarea deplasărilor efectuate de personalul didactic și didactic auxiliar pe lunile februarie și
marie 2016
Având în vedere prevederile HG nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor
şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în
cadrul localităţii, în interesul serviciului, se decontează cheltuielile de deplasare în interes de serviciu pe
lunile februarie și martie 2016, în sumă de 257 lei, conform tabelului următor:
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Nume prenume

Funcția

Nr./data ordin deplasare

ZAHARIA DAN
ORINDARU MARIA
APOSTU DOINITA
IONESCU MIRELA
BASOC LENUTA
TIHOC MIOARA

DIRECTOR
DIRECTOR ADJ.
CONTABIL ȘEF
BIBLIOTECAR
PROFESOR
SECRETAR

Nr.590/04.03.2016
Nr.325/10.02.2016
Nr.391/19.02.2016; Nr.401/19.02.2016
Nr.467/25.02.2016
Nr.393/18.02.2016
Nr.518/29.02.2016
TOTAL LEI

Suma
(lei)
37
37
74
35
37
37
257

În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 24.03.2016, directorul a emis următoarele
decizii:
1. Decizia nr.12/2016 privind suspendarea contractul individual de muncă al doamnei
MACOVEȚCHI OANA-MARILENA la inițiativa acesteia
2. Decizia nr.13/2016 privind modificarea și completarea deciziei nr. 148 din 06.10.2015 prin care
a fost numită Comisia pentru prevenirea actelor de corupţie în educaţie
3. Decizia nr.14/2016 privind orelor suplimentare efectuate de personalul didactic al unității de
învățământ, ca urmare a suplinirii personalului didactic aflat în concediu medical în luna
februarie 2016
4. Decizia nr.15/2016 privind decontarea cheltuielilor de navetă luna februarie 2016
5. Decizia nr.16/2016 privind decontarea deplasărilor efectuate de personalul didactic și didactic
auxiliar pe lunile februarie și martie 2016

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA
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