INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACAU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ONEŞTI
str. Caşinului nr.15, tel/fax: 0234/313041
e-mail : scoalaunuon@yahoo.com
http://www.scoalaunuonesti.ro

Hotărârile consiliului de administrație
Ședința din 05.05.2016

1. Emiterea acordului de principiu/refuzului de prelungire a contractelor individuale de
muncă, în anul şcolar 2016-2017, pentru cadrele didactice calificate, angajate cu contract
individual de muncă pe perioadă determinată, care au obţinut la concursurile de titularizare
sesiunile 2015 şi/sau 2014 media de repartizare minimum 5 (cinci) în specialitatea postului,
care au calificativul "foarte bine" şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în
specialitate, conform art.60 și art. 85 din Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului
didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, anexă la ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5559/27.10.2015
A fost aprobată solicitarea privind emiterea acordului de principiu pentru prelungirea
contractului individual de muncă în anul şcolar 2016-2017 pentru:
1) doamna BUSUIOC V. MARICICA pe postul didactic vacant de
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU ÎNVĂTAŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR/PROFESOR
PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR, publicat de unitatea noastră, având codul 3434 în lista
posturilor publicate, deoarece:
- este cadru didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată,
repartizat în baza mediei 6,96, obţinută la concursul naţional de titularizare din anul 2014
la proba scrisă LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA PREŞCOLARĂ ŞI
METODICA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII,
- are gradul didactic DEFINITIV,
- are calificativul FOARTE BINE;
2) domnul MAŞALA V. NELU pe 13 ore vacante (0 ore TC+13 ore opţionale) din catedra
vacantă de OPŢIONAL ÎN DOMENIUL INFORMATICĂ / TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A
COMUNICAŢIILOR, publicată de unitatea noastră, având codul 2516 în lista posturilor publicate,
deoarece
- este cadru didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată,
repartizat în baza mediei 5,66, obţinută la concursul naţional de titularizare din anul 2014
la proba scrisă INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI,
- are gradul didactic II,
- are calificativul FOARTE BINE;
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3) doamna MARIȘ V. FLORENTINA pe 10 ore vacante (10 ore TC+0 ore opţionale) din
catedra vacantă de EDUCAȚIE PLASTICĂ, publicată de unitatea noastră, având codul 2520 în lista
posturilor publicate, deoarece:
- este cadru didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată,
repartizat în baza mediei 7,26, obţinută la concursul naţional de titularizare din anul 2015
la proba scrisă EDUCAȚIE PLASTICĂ/ EDUCAȚIE VIZUALĂ/ ARHITECTURĂ,
- este înscrisă la definitivat sesiunea 2016,
- are calificativul FOARTE BINE.
4) doamna CIUGULEA G. GINA, pe 3 ore vacante (3 ore TC+0 ore opţionale) din catedra
de BIOLOGIE, publicată de unitatea noastră, având codul 2517 în lista posturilor publicate,
deoarece:
- este cadru didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată,
- are media 8,91, obţinută la concursul naţional de titularizare din anul 2015 la proba scrisă
BIOLOGIE,
- are gradul didactic definitiv,
- are calificativul FOARTE BINE;
2. Aprobarea plății orelor suplimentare efectuate de personalul didactic al unității de
învățământ, ca urmare a suplinirii personalului didactic aflat în concediu medical în luna
martie 2016
Plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic, ca urmare a suplinirii personalului didactic
aflat în concediu medical în luna martie 2016, se face pentru personalul didactic menționat în Anexa

nr.1, în conformitate cu elementele calculatorii precizate în anexa respectivă.
Anexa nr. 1
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Salariul de
bază

Calificat/
Necalificat

Tarife
Orare
(*)

Nr. ore efectuate
suplimentar

Personalul didactic
suplinit

1.

IONIȚĂ FLOAREA

1717

Calificat

1/80

74

RUSU MONICA

2.

MELINTE IOANA

1717

Calificat

1/100

100

MACOVEŢCHI OANA

3.

NIŢĂ MARIA

1717

Calificat

1/80

73

ZĂRNESCU MARINELA

4.

PETEC MARIANA

2200

Calificat

1/80

42

PETEC CARMEN

5.

BENDRIŞ ANETA

1717

Calificat

1/80

72

DOILEŢ JENICA

6.

SBURLAN CORNELIU

2095

Calificat

1/72

7

VLĂDUŢ ELENA

7.

NIŢĂ MARIA

1009

Necalificat

1/80

2

VLĂDUŢ ELENA

8.

COZMA LAURA

865

Necalificat

1/80

2

VLĂDUŢ ELENA

9.

BOLOCAN MIHAELA

881

Necalificat

1/80

2

VLĂDUŢ ELENA

10. BENDRIŞ ANETA

1009

Necalificat

1/80

2

VLĂDUŢ ELENA

11. PÎRJOL GABRIELA

865

Necalificat

1/80

2

VLĂDUŢ ELENA

2

12. SOCACI AURELIA

960

Necalificat

1/80

2

VLĂDUŢ ELENA

13. BUCĂTARU ARITINA

1650

Calificat

1/100

55

MIHALACHI ANA

14. BUCĂTARU DORU-FLORIN

1148

Calificat

1/72

84

PINTILIE IONUŢ

15. MIRCIOIU ADRIANA

1415

Calificat

1/72

2

IORDACHE LOREDANA

16. ARON CONSTANTIN

696

Necalificat

1/72

1

IORDACHE LOREDANA

17. SEVASTRE CLAUDIA

696

Necalificat

1/72

1

IORDACHE LOREDANA

18. IONAŞ MIHAELA

865

Necalificat

1/72

6

MARIŞ FLORENTINA

(*) din salariul de bază

3. Aprobarea decontării cheltuielilor de navetă luna martie 2016
Se decontează naveta cadrelor didactice și didactice auxiliare pe luna martie 2016, în sumă de
649 lei. Decontarea navetei cadrelor didactice și didactice auxiliare pe luna menționată se face în
conformitate cu prevederile din Anexa nr. 2.
Anexa nr. 2
Numele și prenumele

Funcția

LAZAR
MARIA-MAGDALENA

Profesor

SBARCEA GHEORGHE

Profesor

ENEA MIOARA

Educatoare

IORDACHE LOREDANA

Profesor

BERNAD
CORNEL-AUREL

Administrator

ARON CONSTANTIN

Profesor

Ruta de deplasare
Jăvreni - Onești Jăvreni (24 km)
Cașin - Onești - Cașin
(18 km)
Bârsănești - Onești Bârsănești (22 km)
Bogdănești - Onești Bogdănești (16 km)
Slănic Moldova - Onești
- Slănic Moldova
(60 km)
Deleni - Onești - Deleni
(30 km)

Firma de transport

Pontaj
februarie
2016 (zile)

Total
lei

TRANSMOLDOVA

23

104

TRANSMOLDOVA

23

89

TRANSMOLDOVA

23

89

TRANSMOLDOVA

22

75

TRANSMOLDOVA

19

214

TRANSMOLDOVA
3 zile/săptămână

14

78

Total lei

649

4. Aprobarea decontării deplasărilor efectuate de personalul didactic și didactic auxiliar pe
lunile martie și aprilie 2016
Se decontează cheltuielile de deplasare în interes de serviciu pe lunile martie și aprilie 2016,
în sumă de 242 lei. Decontarea cheltuielilor de în interes de serviciu pe lunile menționate la art. 1 se
face în conformitate cu prevederile din Anexa nr.3.

3

Anexa nr. 3
Nr.
Nume prenume
crt.
1
ZAHARIA DAN
2
APOSTU DOINITA
3
ANCHIDIN MIHAELA
4
IONESCU MIRELA
5
CALIN GABRIELA
6
TIHOC MIOARA
7
TITERE DANIELA
TOTAL lei

Funcția

Nr./data ordin deplasare

DIRECTOR
CONTABIL ȘEF
SECRETAR ȘEF
BIBLIOTECAR
PROFESOR
SECRETAR
INVĂȚĂTOR

661/10.03.2016
849/24.03.2016
908/30.03.2016
988/07.04.2016
662/10.03.2016
874/24.03.2016
895/29.03.2016

Suma
lei
38
38
38
32
20
38
38
242

5. Aprobarea trecerii doamnei BOLOCAN MIHAELA într-o tranșă superioară de vechime în
învățământ
Începând cu data de 01.03.2016, doamna BOLOCAN MIHAELA trece în tranşa de vechime
în învățământ 22-25 ani
Începând cu aceeaşi dată, cuantumul brut al salariului de încadrare pentru doamna
BOLOCAN MIHAELA, sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile şi celelalte elemente ale salarizării
de care aceasta beneficiază prin trecerea la tranşa de vechime menţionată, precum şi metodologia de
calcul, sunt cele prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi
salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările
şi completările ulterioare şi de Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă
personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământ, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 323 din 10.05.2011
6. Aprobarea desfacerii contractului de muncă al doamnei IORDACHE LOREDANA
Conform art. 81 (1) din Codul muncii, republicat, începând cu data de 04.05.2016 contractul
individual de muncă pe durată determinată încheiat cu salariata IORDACHE LOREDANA, având
funcția didactică de profesor de limba și literatura română, încetează prin demisie, ca urmare a
voinței unilaterale exprimată prin solicitatoare scrisă a salariatei.
În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 05.05.2016, directorul a emis
următoarele documente:
1.
2.
3.

4.
5.

Comunicarea acordului cadrelor didactice calificate care solicită prelungirea contractelor
individuale de muncă, în anul şcolar 2016-2017
Adresa de înştiinţare a inspectoratului şcolar referitor la acordurile emise pentru
prelungirea duratei contractului individual de muncă în anul şcolar 2016-2017
Decizia privind plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic al unității de
învățământ, ca urmare a suplinirii personalului didactic aflat în concediu medical în luna
martie 2016
Decizia privind decontarea cheltuielilor de navetă luna martie 2016
Decizia privind decontarea deplasărilor efectuate de personalul didactic și didactic
auxiliar pe lunile martie și aprilie 2016
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6.
7.

Decizia privind trecerea doamnei BOLOCAN MIHAELA într-o tranșă superioară de
vechime în învățământ
Decizie privind încetarea contractului individual de muncă prin demisie, ca urmare a
voinței unilaterale exprimată prin solicitatoare scrisă de către salariata IORDACHE
LOREDANA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

[Document public: http://scoalaunuonesti.ro/index.php/consiliul-de-administratie/]
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