Hotărârile Consiliului de administrație
Ședința din 23.09.2016
Nominalizarea cadrelor didactice propuse a face parte din comisia de concurs pentru ocuparea
funcţiilor de director şi director adjunct
În conformitate cu prevederile art.11 alin. (2) și (3)din Metodologia privind organizarea şi
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de
învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul MENCS 5080/31.08.2016, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 704 din 09.09.2016,
1. Consiliul de administrație a aprobat, cu unanimitate de voturi, cadrelor didactice care vor
face parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct, după cum
urmează:
 prof. Gabriela CĂLIN, gradul didactic I, membră a Corpului naţional de experţi în
management educaţional
 prof. Mihaela MELINTE, gradul didactic I.
2. Consiliul de administrație a aprobat adresele de mai jos, formulate de către director către
autoritatea administrației publice locale și către Consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea de
învăţământ, prin care s-a solicitat desemnarea a doi reprezentanţi care să facă parte din comisiile de
concurs și respectiv desemnarea unui reprezentant care să participe la concurs în calitate de
observator

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

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

Nr. 2384 din 13.09.2016
CĂTRE
PRIMĂRIA ONEṢTI
DOMNULUI PRIMAR,
ING. NICOLAE GNATIUC

Domnule Primar, vă aducem la cunoștință următoarele:
1. Pe 12.09.2015, Inspectoratul Școlar Județean Bacău a anunțat organizarea concursului
pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de
stat din județul Bacău. Anunțul a fost publicat pe sit-ul instituției la adresa
http://www.isjbacau.ro/anunturi-importante.
2. Concursul se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei
privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director
adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul MENCS nr.
5080/31.08.2016, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 704/09.09.2016.
3. Potrivit prevederilor art.11 alin.(3) din metodologia citată, „În vederea constituirii
comisiilor de concurs pentru unităţile de învăţământ de stat, imediat după publicarea anunţului în
presă privind organizarea concursului, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ
pentru care se organizează concurs se adresează în scris: a) autorităţilor administraţiei publice
locale/judeţene, după caz, pentru desemnarea a 2 reprezentanţi care să facă parte din comisiile de
concurs”.
Prin urmare,
Rugăm administrația publică locală să desemneze doi reprezentanți care să facă parte
din comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct la
Școala Gimnazială Nr.1 Onești.

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Red./Dact. 2ex.

Nr. 2385 din 13.09.2016
CĂTRE
CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR
DOAMNEI
MIHAELA NEGINĂ,
PREȘEDINTELE CONSILIULUI REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR

Stimată doamnă, vă aducem la cunoștință următoarele:
1. Pe 12.09.2015, Inspectoratul Școlar Județean Bacău a anunțat organizarea concursului
pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de
stat din județul Bacău. Anunțul a fost publicat pe sit-ul instituției la adresa
http://www.isjbacau.ro/anunturi-importante.
2. Concursul se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei
privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director
adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul MENCS nr.
5080/31.08.2016, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 704/09.09.2016.
3. Potrivit prevederilor art.11 alin.(3) din metodologia citată, „În vederea constituirii
comisiilor de concurs pentru unităţile de învăţământ de stat, imediat după publicarea anunţului în
presă privind organizarea concursului, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ
pentru care se organizează concurs se adresează în scris: b) consiliului reprezentativ al părinţilor
din unitatea de învăţământ, pentru desemnarea unui reprezentant care să participe la concurs în
calitate de observator”.
Prin urmare,
Rugăm Consiliul Reprezentativ al Părinților din unitatea de învățământ să des care să
desemneze un reprezentant care să participe la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante
de director și director adjunct la Școala Gimnazială Nr.1 Onești în calitate de observator.

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Red./Dact. 2ex.

