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Hotărârile Consiliului de administrație
Ședința din 11.04.2017
Ordinea de zi

Analiza solicitărilor depuse de cadrele didactice titulare şi validarea propunerilor Comisiei de
mobilitate constituite la nivelul unităţii privind acordarea/neacordarea acordului/acordului de
principiu pentru pretransfer în conformitate cu prevederile art.51-55 din Metodologia-cadru privind
mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 20172018, anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării știinţifice nr.5739/14XI.2016,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1012 din 16.XII.2016, cu modificările și completările
ulterioare
Documente:
1.

2.
3.
4.

Cererile doamnelor RUXĂNDOIU G. VERONICA-VIOLETA, APETRI R. MAGDA, BALAN C. PAULA,
PAIU A. MIRABELA, OPREA T. CARMEN-FLORENTINA, CIMPOEŞU G. ANAMARIA, STRATONE M.
LAURA-CARMEN prin care solicită obținerea acordului/acordului de principiu pentru pretransferul consimţit
între unităţi de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant
Raportul Comisiei de mobilitate referitor la cadrele didactice care au solicitat pretransferul consimţit între unităţi
de învăţământ pe un post didactic/catedră vacantă
Acordurile/acordurile de principiu emis de directorul unităţii de învăţământ privind pretransferul consimţit între
unităţile de învăţământ
Adresă de înștiințare a inspectoratului şcolar referitor la acordurile emise pentru transfer pentru restrângere de
activitate/pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ

Notă
În şedinţa Consiliul de administraţie din data de 11.04.2017 au fost prezenți 13 membri din numărul total de 13 și
a fost analizat Raportul comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învăţământ, referitor la cadrele didactice care
au solicitat acordul pentru pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ pe un post didactic vacant /catedră vacantă
înregistrat cu nr. __/____.
1. Cu 13 voturi pentru, zero voturi împotrivă, zero ațineri s-a aprobat acordul privind pretransferul consimţit între
unităţile de învăţământ, doamnei RUXĂNDOIU G. VERONICA-VIOLETA cadru didactic titular pe postul didactic de
educatoare/institutor pentru învățământul preşcolar/profesor pentru învățământul preşcolar (în limba română) de
la Școala Gimnazială „George Călinescu”, judeţul Bacău, localitatea Oneşti, cu specializarea învățători-educatoare,
pentru postul didactic vacant de educatoare//institutor pentru învățământul preşcolar/profesor pentru învățământul
preşcolar (în limba română) format dintr-un număr de 25 ore (25 ore TC+CDL şi 0 ore opţionale), nivelul preşcolar,
regimul de mediu urban, cu predare în limba română , publicat de unitatea noastră, având codul 2939.
2. Cu 13 voturi pentru, zero voturi împotrivă, zero ațineri s-a aprobat acordul privind pretransferul consimţit între
unităţile de învăţământ, doamnei APETRI R. MAGDA cadru didactic titular pe postul didactic de învăţător/institutor
pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar (în limba română) de la Şcoala Gimnazială Oituz,
judeţul Bacău, localitatea Oituz, cu specializările învăţător / licenţiat în psihologie, pentru postul didactic vacant de de
învăţător/institutor pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar (în limba română) formată
dintr-un număr de 15 ore (15 ore TC+CDL şi 0 ore opţionale), nivelul primar, regimul de mediu urban, cu predare în limba
română, publicat de unitatea noastră, având codul 2945.
3. Cu 13 voturi pentru, zero voturi împotrivă, zero ațineri s-a aprobat acordul privind pretransferul consimţit între
unităţile de învăţământ, doamnei BALAN C. PAULA cadru didactic titular pe postul didactic de învăţător/institutor
pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar (în limba română) de la Liceul Tehnologic Oneşti,
judeţul Bacău, localitatea Oneşti, cu specializările institutori - educaţie fizică / licenţiat în sociologie-psihologie,
pentru postul didactic vacant de învăţător/institutor pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar
(în limba română) formată dintr-un număr de 16 ore (16 ore TC+CDL şi 0 ore opţionale), nivelul primar, regimul de
mediu urban, cu predare în limba română, publicat de unitatea noastră, având codul 2944.
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4. Cu 13 voturi pentru, zero voturi împotrivă, zero ațineri s-a aprobat acordul privind pretransferul consimţit între
unităţile de învăţământ, doamnei PAIU A. MIRABELA cadru didactic titular pe postul didactic de învăţător/institutor
pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar (în limba română) de la Şcoala Gimnazială Nr. 1,
judeţul Bacău, localitatea Mănăstirea Caşin, cu specializările învățător-educatoare / licenţiat în comunicare şi relaţii
publice, pentru postul didactic vacant de învăţător/institutor pentru învățământul primar/profesor pentru
învățământul primar (în limba română) formată dintr-un număr de 15 ore (15 ore TC+CDL şi 0 ore opţionale), nivelul
primar, regimul de mediu urban, cu predare în limba română, publicat de unitatea noastră, având codul 2946.
5. Cu 13 voturi pentru, zero voturi împotrivă, zero ațineri s-a aprobat acordul privind pretransferul consimţit între
unităţile de învăţământ, doamnei OPREA T. CARMEN-FLORENTINA cadru didactic titular pe catedra de educaţie
tehnologică de la Școala Gimnazială Helegiu, judeţul Bacău, localitatea Helegiu, cu specializarea educaţie tehnologică,
pentru catedra vacantă de educaţie tehnologică formată dintr-un număr de 6 ore (6 ore TC+CDL şi 0 ore opţionale),
nivelul gimnazial, regimul de mediu urban, cu predare în limba română, publicată de unitatea noastră, având codul
3796.
6. Cu 13 voturi pentru, zero voturi împotrivă, zero ațineri s-a aprobat acordul privind pretransferul consimţit între
unităţile de învăţământ, doamnei CIMPOEŞU G. ANAMARIA cadru didactic titular pe catedra de educaţie fizică şi sport
de la Școala Gimnazială Coţofăneşti, judeţul Bacău, localitatea Coţofăneşti, cu specializarea educaţie fizică şi sportivă,
pentru catedra vacantă de educaţie fizică şi sport formată dintr-un număr de 20 ore (20 ore TC+CDL şi 0 ore opţionale),
nivelul primar, regimul de mediu urban, cu predare în limba română, publicată de unitatea noastră, având codul 2934.
7. Având în vedere că doamna prof. PAMFILE I.GABRIELA-MARGARETA este titulară pe ore din catedra de
chimie de la Școala Gimnazială Nr. 1 Onești și că pe parcursul derulării pretransferului este posibil să se vacanteze 18
ore de fizică, pe care se poate realiza întregirea normei didactice a acesteia începând cu anul şcolar 2017-2018,
având în vedere că doamna prof. PAMFILE I.GABRIELA-MARGARETA, conform actelor de studii, a absolvit, cu
diplomă de licență, Facultate de Chimie, specializarea chimie-fizică, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași,
având în vedere declarația scrisă a doamnei prof. PAMFILE I.GABRIELA-MARGARETA, conform căreia
doamna profesor nu dorește realiza întregirii normei didactică începând cu anul şcolar 2017-2018 pe ore din catedra de
fizică,
având în vedere că doamna prof. PASCU M. DANIELA-MIRELA este titulară pe ore din catedra de chimie de la
Școala Gimnazială Nr. 1 Onești și că pe parcursul derulării pretransferului este posibil să se vacanteze 18 ore de fizică,
pe care se poate realiza întregirea normei didactice a acesteia începând cu anul şcolar 2017-2018,
având în vedere că doamna prof. PASCU M. DANIELA-MIRELA, conform actelor de studii, a absolvit, cu diplomă
de licență, Facultate de Chimie, specializarea chimie-fizică, Universitatea București,
având în vedere declarația scrisă a doamnei prof. PASCU M. DANIELA-MIRELA, conform căreia doamna
profesor nu dorește realiza întregirii normei didactică începând cu anul şcolar 2017-2018 pe ore din catedra de fizică,
având în vedere inclusiv prevederile art. 53, alin. (2), lit. d) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului
didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018,
cu 13 voturi pentru, zero voturi împotrivă, zero abțineri s-a aprobat acordul de principiu privind pretransferul
consimţit între unităţile de învăţământ, doamnei STRATONE M. LAURA-CARMEN cadru didactic titular pe catedra de
fizică de la Şcoala Gimnazială Căiuţi , judeţul Bacău, localitatea Căiuţi, cu specializarea fizică, pentru catedra de fizică,
formată dintr-un număr de 18 ore (18 ore TC+CDL şi 0 ore opţionale), nivelul gimnazial, regimul de mediu urban, cu
predare în limba română, care se poate vacanta în etapa de pretransfer în situaţia în care doamna DREGHICI A.
ELENA, cadru titular la unitatea noastră de învăţământ, obţine pretransferul pe o altă catedră începând cu 1 septembrie
2017.
În urma verificării documentelor ataşate cererii, a rezultat faptul că doamna STRATONE M. LAURA-CARMEN
îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi pretransferată pe postul catedra menţionată anterior şi se încadrează în criteriile
de selecţie, fiind clasată pe locul I (întâi).
Hotărârea consiliului de administraţie s-a adoptat cu respectarea prevederilor art. 93 și art. 96 alin. (8) din Legea
nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

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