Hotărârile consiliului de administrație
Ședința din 05.07.2016
1. Aprobarea plății orelor suplimentare efectuate de personalul didactic al unității de
învățământ, ca urmare a suplinirii personalului didactic aflat în concediu medical în luna
iunie 2016
Plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic, ca urmare a suplinirii personalului didactic
aflat în concediu medical în luna iunie 2016, se face pentru personalul didactic menționat în Anexa nr.1,

în conformitate cu elementele calculatorii precizate în anexa respectivă.
Anexa nr.1
Salariul de
bază

Calificat/
Necalificat

Tarife
Orare
(*)

Nr. ore
efectuate
suplimentar

1. IONIȚĂ FLOAREA

1717

Calificat

1/80

55

RUSU MONICA

2. MELINTE IOANA

1717

Calificat

1/100

85

MACOVEŢCHI OANA

3. NIŢĂ MARIA

1717

Calificat

1/80

53

ZĂRNESCU MARINELA

4. BUCĂTARU DORU-FLORIN

1148

Calificat

1/72

62

PINTILIE IONUŢ

5. CARAMAN ELENA

2200

Calificat

1/72

36

IORDACHE LOREDANA

6. COMĂNESCU DOINA

2095

Calificat

1/72

28

IORDACHE LOREDANA

7. BENDRIȘ ANETA

1717

Calificat

1/80

9

DOILEȚ JENICA

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Personalul didactic
suplinit

(*) din salariul de bază

2. Aprobarea trecerii doamnei ABAZA IRINA-MARINELA într-o tranșă superioară
de vechime în învățământ
Începând cu data de 01.06.2016, doamna ABAZA IRINA-MARINELA trece în tranşa de
vechime în învățământ 22-25 ani
Începând cu aceeaşi dată, cuantumul brut al salariului de încadrare pentru doamna ABAZA
IRINA-MARINELA, 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
3. Aprobarea decontării cheltuielilor de navetă luna iunie 2016
Se decontează naveta cadrelor didactice și didactice auxiliare pe luna iunie 2016, în sumă de
519 lei. Decontarea navetei cadrelor didactice și didactice auxiliare pe lunile menționate se face în
conformitate cu prevederile din Anexa nr.2.
1

Anexa nr. 2
Pontaj mai
2016 (zile)

Total
lei

Numele și prenumele

Funcția

Ruta de deplasare

LAZAR MARIA-MAGDALENA

Profesor

Jăvreni - Onești - Jăvreni (24 km)

17

86

SBARCEA GHEORGHE

Profesor

Cașin - Onești - Cașin (18 km)

17

74

ENEA MIOARA

Educatoare

Bârsănești - Onești - Bârsănești (22 km)

17

74

BERNAD CORNEL-AUREL

Administrator

Slănic Moldova - Onești - Slănic Moldova (60 km)

17

214

ARON CONSTANTIN

Profesor

Deleni - Onești - Deleni (30 km)

12

71

Total lei

519

4. Aprobarea decontării deplasărilor efectuate de personalul didactic și didactic auxiliar
pe luna iunie 2016
Se decontează cheltuielile de deplasare în interes de serviciu efectuate în luna iunie 2016, în
sumă de 123 lei. Decontarea cheltuielilor de în interes de serviciu pe luna menționată se face în
conformitate cu prevederile din Anexa nr.3
Anexa nr. 3
Nr.
Nume prenume
crt.
1
ZAHARIA DAN
2
TIHOC MIOARA

Funcția

Nr./data ordin deplasare

DIRECTOR
SECRETAR

1560/10.06.2016
1598/16.06.2016,1541/08.06.2016
TOTAL lei

Suma
lei
41
82
123

5. Aprobarea concediului fără plată pe perioada 01.07.2016-30.06.2018 pentru doamna
NAIMAN BIANCA
Având în vedere prevederile legale și cererea doamnei NAIMN BIIANCA, înregistrat sub nr.
1700 din 28.06.2016 prin care solicită concediu fără plată pentru un an de zile, începând cu 1 iulie
2017, începând cu data de 01.07.2016 și până la data de 30.06.2017 doamna NAIMN BIIANCA
beneficiază de concediu fără plată, cu rezervarea postului pe perioada respectivă.
În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 08.06.2016, directorul a emis
următoarele documente:
1. Decizie privind plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic, ca urmare a
suplinirii personalului didactic aflat în concediu medical în luna iunie 2016
2. Decizie privind trecerea doamnei ABAZA IRINA-MARINELA într-o tranșă superioară
de vechime în învățământ
3. Decizie privind aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pe luna iunie 2016
4. Decizie privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu pe
luna iunie 2016
5. Decizie privind acordarea concediului fără plată doamnei NAIMNA BINCA
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA
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