MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BACĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ONEŞTI
str. Cașinului nr.15, tel/fax: 0234313041
e-mail : scoalaunuon@yahoo.com
http://www.scoalaunuonesti.ro

Hotărârile Consiliului de administrație
Ședința din 30.01.2017
1. Aprobarea ofertei curriculare (schemele orare) pentru anul școlar 2017-2018, în
conformitate cu Proiectul de școlarizare aprobat de Inspectoratul Școlar Județean
Bacău și planurile cadru în vigoare (Ordinul MEN nr. 3371/2013 privind aprobarea
planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi a Metodologiei privind
aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar; Ordinul MECS
nr. 3590/05.04.2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru
învățământul gimnazial; Ordinul MEC nr. 3638/11.04.2001 cu privire la aplicarea
Planului-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a în anul şcolar 2001-2002)
Se aprobă Oferta curriculară (schema orară) pentru anul școlar 2017– 2018 prezentată în Anexa 1.
2. Aprobarea disciplinelor opționale pentru anul școlar 2017-2018
Se aprobă disciplinele opționale pentru anul școlar 2017-2018, prezentate în Anexa 2.
3. Soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la
nivelul unității de învățământ a personalului didactic titular prevăzut la art. 25 alin. (1),
în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (5) lit. a) din Metodologia-cadru privind
mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 20172018, aprobată prin Ordinul MENCS nr. 5739/14.11.2016, numită în continuare
Metodologie-cadru
În anul școlar 2017-2018, doamna prof. LAZĂR MARIA-MAGDALENA, profesor titular pe
catedrade religie conform Deciziei ISJ Bacău nr.23/767/22.01.2014, completează catedra cu 8 ore de
catedra de cultură civică, având următoarea încadrare: 11 ore religie ortodoxă și 8 ore cultură civică.
4. Aprobarea cererilor de reducere cu două ore săptămânal a normei didactice de
predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic cu gradul didactic I și o vechime
în învățământ de peste 25 de ani la data de data de 1 septembrie 2017, în conformitate
cu prevederile art. 262, alin. (4) și (5) din Legea nr. 1 din 2011, cu modificările şi
completările ulterioare și prevederile art. 8, alin. (12) din Metodologia-cadru
În anul școlar 2017-2018, se aprobă reducere cu două ore săptămânal a normei didactice de predareînvăţare-evaluare pentru următoarele cadre didactice: CHIRCULESCU CRISTINA, COLIMIȘ
MARICICA, URSACHI CARMEN, SBURLAN CORNELIU.
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5. Aprobarea cererilor de ieșire la pensie ale personalului didactic începând cu 1
septembrie 2017
În anul școlar 2017-2018, se aprobă solicitările de ieșire la pensie pentru următoarele cadre didactice:
MIHALACHI ANA, NISTOR ELENA, VLĂDUŢ ELENA, MUNTEANU IULIAN, SOCACI
AURELIA, ca urmare a îndeplinirii vârstei standard de pensionare și stagiului minim de cotizare.
6. Aprobarea cererilor pentru menţinerea în activitate ca titular, în funcţia didactică,
până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017, în
conformitate cu prevederile art. 23 şi art. 28 din Metodologia-cadru
În anul școlar 2017-2018, se aprobă solicitările de menţinerea în activitate ca titular pentru
următoarele cadre didactice pensionabile ALEXA SOFIEA, BUCĂTARU ARITINA, PĂRUŞ
ECATERINA, ca urmare a îndeplinirii vârstei standard de pensionare și stagiului minim de cotizare
7. Aprobarea proiectul de încadrare cu personal didactic titular pentru anul școlar
2017-2018 întocmit de directorul unității
Se aprobă Proiectului de încadrare cu personal didactic titular pentru anul școlar 2017-2018
întocmit de directorul unității, prezentat în Anexa 3 și întocmit în baza:
- Proiectului planului de școlarizare pentru anul de învăţământ 2017-2018, realizat conform
Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018, analizat în
ședința consiliului profesoral din 13.12.2016, aprobat în ședința consiliului de administrație din
13.12.2016
- Planurilor-cadru aplicate pentru constituirea catedrelor: pentru învățământul preșcolar
Ordinul ministrului nr. 4481/08.09.2000 privind aplicarea planului de învățământ, Notificarea nr.
41945/18.10.2000 privind organizarea disciplinelor opționale în învățământul preșcolar, respectiv
Ordinul MECTS nr. 5233/01.09.2008 privind aprobarea curriculumului în învățământul preșcolar în
acord cu curriculumul pentru educație timpurie; pentru învățământul primar Ordinul MEN nr.
3371/2013 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi a
Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar; pentru
învățământul gimnazial Ordinul MECS nr. 3590/05.04.2016 privind aprobarea planurilor-cadru
de învățământ pentru învățământul gimnazial; Ordinul MEC nr. 3638/11.04.2001 cu privire la
aplicarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a în anul şcolar 2001-2002.
8. Aprobarea listei posturilor didactice/catedrelor/ orelor vacante/rezervate complete/
incomplete în anul școlar 2017- 2018
Se aprobă Lista posturilor didactice/catedrelor/ orelor vacante/rezervate complete/ incomplete în
anul școlar 2017- 2018, prezentată în Anexa 4
9. Aprobarea condiţiilor specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în
cadrul etapelor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de
pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar
Se aprobă condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor
de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de pretransfer consimţit între
unităţile de învăţământ preuniversitar, prezentate în Anexa 5, care devin publice după avizarea lor de
către Inspectoratul Școlar Județean Bacău în conformitate cu prevederile art.29 din Metodologiacadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 20172018, aprobată prin Ordinul MENCS nr. 5739/14.11.2016
10. Aprobarea constituirii unei comisii de mobilitate la nivelul unității de învățământ în
conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și art. 54 alin. (4) din Metodologiei-cadru
Se aprobă constituirea Comisiei de mobilitate la nivelul unităţii de învăţământ pentru aplicarea actelor
normative privind mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2017-2018, în următoarea componență:
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a) preşedinte: MELINTE MIHAELA, profesor, titular, gradul didactic I;
b) membri:
1) TITERE DANIELA, profesor pentru învăţământul primar, titular, gradul didactic I;
2) ABAZA IRINA, profesor pentru învăţământul primar, titular, gradul didactic I;
Comisia de mobilitate monitorizează şi asigură, la nivelul unităţii de învăţământ, respectarea şi aplicarea
corectă a tuturor prevederilor legale şi actelor normative privind mişcarea şi calendarul mobilităţii
personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014 şi îndeplineşte atribuțiile
prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul

preuniversitar în anul școlar 2017-2018, aprobată prin Ordinul MENCS nr. 5739/14.11.2016,
11. Prezentarea Raportului privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de
muncitor calificat și paznic validarea rezultatelor concursului și aprobarea angajării pe
post de muncitor calificat a domului NECULA IONEL și a doamnei ȚUȚUIANU
MARIA pe post de paznic, conform art.15 alin. ll) din Metodologia-cadru de organizare
şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ aprobată prin
Ordinul MEN nr.4619/22.09.2014
În baza Raportului privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat și
paznic, se validează rezultatele concursului, care a fost organizat și s-a desfășurat în perioada 13
decembrie - 17 ianuarie 2017, și se aprobă începând cu data de 26.01.2017, angajarea pe post de
muncitor calificat a domului NECULA IONEL și a doamnei ȚUȚUIANU MARIA pe post de paznic
12. Aprobarea organizării și funcționării unui semiinternat prin programul „Școală după
școală”
13. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionarea programului de semiinternat
Se aprobă Proiectul privind organiza și funcționarea unui semiinternat prin programul „Școală
după școală”, prezentat în Anexa 5; se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionarea
programului de semiinternat, prezentat în Anexa 6. Conform art. 3 din Metodologia de organizare a
programului „Şcoala după şcoală”, anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5349/07.09.2011, directorul unității de învățământ pune în aplicare decizia Consiliului de
administrație și înaintează către Inspectoratul Școlar Programul SSD spre avizare.
Documente supuse analizei/discutării/aprobării
în ședința Consiliului de administrație din 30.01.2017
1. Schema orară pentru anul şcolar 2017-2018
2. Proiectul de discipline opţionale pentru anul şcolar 2017-2018
3. Cerere soluționare completare de normă didactică (Lazăr Maria-Magdalena)
4. Cereri de reducere cu două ore săptămânal a normei didactice (Chirculescu Cristina, Colimiș
Maricica, Ursachi Carmen, Sburlan Corneliu)
5. Centralizator - personal didactic pensionabil la 1 septembrie 2017
6. Cereri solicitare ieșire la pensie (Mihalachi Ana, Nistor Elena, Vlăduţ Elena, Munteanu Iulian, Socaci
Aurelia)
7. Cereri pentru menţinerea în activitate ca titular (Alexa Sofiea, Bucătaru Aritina, Păruş Ecaterina)
8. Proiectul de încadrare întocmit de directorul unității de învățământ
9. Lista posturilor didactice/catedrelor/ orelor vacante/rezervate complete/ incomplete în anul școlar
2017-2018
10. Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer
consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de pretransfer consimţit între unităţile de
învăţământ preuniversitar
11. Decizie de constituire a Comisiei de mobilitate la nivelul unității de învățământ, pentru aplicarea
actelor normative privind mobilitatea personalului didactic
12. Raportul privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat și paznic
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13. Decizie privind încadrarea în muncă a domnului NECULA IONEL şi încheierea unui contract de
muncă pe perioada de probă
14. Decizie privind încadrarea în muncă a doamnei ȚUȚUIANU MARIA şi încheierea unui contract de
muncă pe perioada de probă
15. Proiect privind organiza și funcționarea unui semiinternat prin programul „Școală după școală”
16. Regulamentului de organizare şi funcţionarea programului de semiinternat
17. Adresa către Inspectoratul Școlar pentru analizarea și avizarea programului „Școală după școală”

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

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