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

CĂTRE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU
Prin prezenta vă facem cunoscut că, în şedinţa Consiliul de administraţie al ŞCOLII
GIMNAZIALE NR. 1 ONEȘTI din data de 05.05.2015, în conformitate cu prevederile 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 au fost analizate solicitările de eliberare a acordului pentru
prelungirea duratei contractului individual de muncă în anul şcolar 2016-2017, pe posturi
didactice/catedre vacante/rezervate din unitate, pentru următoarele cadre didactice, angajate cu
contract individual de muncă pe perioadă determinată în unitatea noastră.
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;
Anexăm, în copie, certificată „conform cu originalul”:
- Procesul-verbal al ședinței Consiliului de administraţie al unităţii de învățământ în care
au fost analizate solicitările cadrelor didactice privind prelungirea duratei contractului
individual de muncă în anul școlar 2016-2017 conform prevederilor art.60 și art. 85 din
Metodologia-cadru;
- acordurile emise cadrelor didactice privind prelungirea duratei contractului individual de
muncă în anul şcolar 2016-2017, începând cu data de 01.09.2016;

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Red./ Dact. 2ex .
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