MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BACĂU
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Hotărârile Consiliului de administrație
Ședința din 19.04.2017
Ordinea de zi
Analiza și soluționarea adresei Inspectoratului Școlar Județean Bacău nr. 3688/13.04.2017 prin care comisia
judeţeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constatând abateri de la
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în
anul şcolar 2017-2018, anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.
5739/14.11.2016, a solicitat în scris directorului unităţii de învăţământ respective revenirea asupra situaţiei,
cu reluarea procedurilor legale, pentru corectarea erorilor constatate de inspectoratul şcolar.
Documente:
1. Adresei Inspectoratului Școlar Județean Bacău nr. 3688/13.04.2017
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Copie după certificatul de căsătorie al doamnei APETRI R. MAGDA
Copie după carnetul de muncă al doamnei APETRI R. MAGDA (două pagini)
Copie după diploma de bacalaureat a doamnei APETRI R. MAGDA (două pagini)
Adresa nr. 5867/23.01.1996 emisă de către Inspectoratul Școlar al județului Suceava
Copie după Decizia nr. 107/ 16.06.2000 emisă de către Inspectoratul Școlar al județului Bacău
Copie după Decizia nr. 373/ 05.05.2004 emisă de către Inspectoratul Școlar al județului Bacău
Copie după Decizia nr. 13/ 987/22.01.2014 emisă de către Inspectoratul Școlar al județului Bacău
Lista posturilor vacante/rezervate, complete/incomplete și Proiectul de încadrare a personalului didactic de
predare pentru anul şcolar 2017-2018,documente validate în ședința Consiliului de administrație al ISJ Bacău
din data de 23.02.2017
Declarațiile doamnelor PAMFILE I.GABRIELA-MARGARETA și PASCU M. DANIELA-MIRELA
Răspunsul către Inspectoratul Școlar Județean Bacău formulat și aprobat în ședința Consiliul de administrație

Notă
în şedinţa Consiliul de administraţie din data de 19.04.2017 au fost prezenți 11 membri din numărul total de 13 și
a fost analizată adresa Inspectoratului Școlar Județean Bacău nr. 3688/13.04.2017 prin care comisia judeţeană de
mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constatând abateri de la Metodologia-cadru privind
mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, anexă la ordinul
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5739/14.11.2016, a solicitat în scris directorului unităţii de
învăţământ respective revenirea asupra situaţiei, cu reluarea procedurilor legale, pentru corectarea erorilor constatate de
inspectoratul şcolar.
Cu 11 voturi pentru, zero voturi împotrivă, zero ațineri s-au menținut acordurile/acordurile de principiu
privind pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ, aprobate în ședința Consiliului de administrație din data de
11.04.2017 inclusiv pentru următoarele cadre didactice APETRI R. MAGDA, CIMPOEŞU G. ANAMARIA și STRATONE
M. LAURA-CARMEN, din următoarele motive:
1. Potrivit art. 51, alin. (2) din metodologia citată „Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ
preuniversitar a personalului didactic titular se poate realiza din mediul rural în mediul urban numai dacă persoana
respectivă se încadrează într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (12)” , iar art. 4 alin. (12) precizează: „Transferul
personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare/pretransferul
consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar a personalului didactic titular se poate realiza din mediul rural în
mediul urban numai dacă persoana respectivă a obţinut nota/media minimă 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învăţământul preuniversitar sau dacă a avut media
minimă 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală în învăţământul preuniversitar ori dacă a obţinut cel puţin nota/media
7 (şapte) la un concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în ultimii 6 ani, iar ulterior nu a obţinut note
sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat,
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aflându-se într-una dintre următoarele situaţii: (…)” Prin urmare, pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ
preuniversitar a personalului didactic titular se poate realiza din mediul rural în mediul urban în următoarele trei situații:
1)
dacă persoana respectivă a obţinut nota/media minimă 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învăţământul preuniversitar;
2)
dacă a avut media minimă 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală în învăţământul preuniversitar ;
3)
dacă a obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) la un concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de
stat în ultimii 6 ani, iar ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor
concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat, aflându-se într-una dintre următoarele
situaţii: (…)”
Doamna APETRI R. MAGDA, cadru didactic titular pe postul didactic învățător/institutor pentru învățământul
primar/profesor pentru învățământul primar de la Şcoala Gimnazială Oituz, judeţul Bacău, localitatea Oituz, cu
specializările învăţător / licenţiat în psihologie îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.4, alin.(12) din Metodologie
privind realizarea pretransferului din mediul rural în mediul urban deoarece a avut media minimă 7 (şapte) la repartiţia
guvernamentală în învăţământul preuniversitar, documentele probatorii fiind înscrisurile din Carnetul de muncă și din
Diploma de bacalaureat, după cum urmează:
- conform înscrisurilor din Carnetul de muncă s-a titularizat în învăţământul preuniversitar în anul 1995 la Școala
Liteni-Siliștea, județul Suceava prin repartiție, în baza Ordinului Ministrului învățământului nr.5393/1995, 1995
fiind anul absolvirii cu examen de bacalaureat a Şcolii Normale „Mihai Eminescu”, profil pedagogic – învăţător, din
localitatea Suceava;



conform înscrisurilor din Diploma de bacalaureat :
media generală a anilor de studii este 7,53;
media generală la bacalaureat este 8,59,
rezultând media la repartiţia guvernamentală în învăţământul preuniversitar : 8,06.
Traseul profesional al doamnei APETRI R. MAGDA este următorul:

-







conform adresei nr. 5867/23.01.1996 emisă de către Inspectoratul Școlar al județului Suceava, „prin Ordinul al
Ministrului învățământului nr.5923/1995 doamna APETRI R. MAGDA a fost transferată, pe bază de concurs, de la
Sc. Liteni-Siliștea la Sc. Liteni pe postul/catedra de învățător, începând cu 01.09.1995”, în actul respectiv nefiind
precizată nota/media la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a
transferat;
conform Deciziei nr. 107/ 16.06.2000 emisă de către Inspectoratul Școlar al județului Bacău, „începând cu
01.09.2000 doamna APETRI R. MAGDA titulară pe catedra/postul învățătore de la Grupul Școlar Liteni, județul
Suceava se transferă pe catedra/postul învățătore de la Șc. I-IV Bogdana, St. cel Mare, județul Bacău”;
conform Deciziei nr. 373/ 05.04.2004 emisă de către Inspectoratul Școlar al județului Bacău, „începând cu
01.09.2004 doamna APETRI R. MAGDA titulară pe postul/catedra de învățător de la Școala cu clasele I-IV
Bogdana, com. Ștefan cel Mare, județul Bacău se transferă prin restrângere de activitate pe postul/catedra de
învățător de la Școala cu clasele I-VIII nr.1 Oituz”;
în prezent, conform Deciziei nr. 13/ 987/22.01.20014 emisă de către Inspectoratul Școlar al județului Bacău,
doamna APETRI R. MAGDA este titulară pe postul didactic/catedra de învățător (în limba română), cu predare în
limba română, nivelul de învățământ PRIMAR, mediul rural, la școala Gimnazială Oituz, localitatea Oituz, județul
Bacău.

Ca urmare, cu 11 voturi pentru, zero voturi împotrivă, zero ațineri este menținut acordul privind pretransferul
consimţit între unităţile de învăţământ, aprobat în ședința Consiliului de administrație din data de 11.04.2017 pentru
doamna 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 învăţător/institutor
pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar (în limba română), publicat de unitatea noastră.
2. Potrivit art. 8, alin. (12) din metodologia citată „Cererile privind reducerea normei didactice de predareînvăţare-evaluare de către personalul didactic cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi cu gradul didactic I, în
conformitate cu prevederile art. 262 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, se depun,
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de regulă, la unităţile de învăţământ, în perioada constituirii normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru
personalul didactic titular propriu, respectiv în perioada 1-8 septembrie 2017 pentru cadrele didactice încadrate prin
derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018.
Orele eliberate se ocupă, numai pe perioadă determinată, în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic
din învăţământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.”
Conform cu documentele Lista posturilor vacante/rezervate, complete/incomplete și Proiectul de încadrare a
personalului didactic de predare pentru anul şcolar 2017-2018, validate în ședința Consiliului de administrație al ISJ
Bacău din data de 23.02.2017, încadrarea titularilor și structura catedrei de educație fizică și sport la Școala Gimnazială
Nr. 1 Onești este următoarea:
Prof. Sburlan Corneliu
(peste 38 de ani vechime în învăţământ
şi cu gradul didactic I)
Prof. Bîrgaoanu Alexandra-Maria
(gradul didactic II)
Ore eliberate prin reducerea normei
didactice conform art. 8 alin. (12)
citat mai sus

17 ore în catedră

Prin cererea înregistrată sub nr. 111/20.01.2017 a
solicitat „reducerea normei de predare în anul școlar
2017-2018 conform legislației în vigoare”

19 ore în catedră
2 (două)

Ore vacante

18

Total ore

56

Ore eliberate prin ieșirea la pensie a doamnei prof.
Vlăduț Elena

Rezultă că pentru anul şcolar 2017-2018 la Școala Gimnazială Nr. 1 Onești sunt vacante 20 de ore de educație fizică
și sport, din care:
 două ore, eliberate privind reducerea normei didactice de predare-învăţare-evaluare conform prevederilor art. 8
alin. (12) citat mai sus, care se ocupă numai pe perioadă determinată și în conformitate prevederilor aceluiași
articol;
 o catedră completă (18 ore TC ), eliberată prin ieșirea la pensie a unui profesor titular, care pot fi ocupată
în baza metodologiei citate, inclusiv prin pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ
preuniversitar.
Ca urmare, cu 11 voturi pentru, zero voturi împotrivă, zero ațineri este menținut acordul privind pretransferul
consimţit între unităţile de învăţământ, aprobat în ședința Consiliului de administrație din data de 11.04.2017 pentru
doamna 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, publicată de unitatea noastră.
3. Potrivit art. 53, alin. (2) din metodologia citată „În etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ
nu pot fi ocupate: (…) d) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului pe care se
pot realiza întregiri de normă didactică sau completări de normă didactică cu ore în specialitate pentru cadre didactice
titulare începând cu anul şcolar următor”.
1) 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 aceasta, conform actelor de studii, a absolvit, cu diplomă de licență,
Facultate de Chimie, specializarea chimie-fizică, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași,
având în vedere că pe parcursul derulării pretransferului este posibil să se vacanteze 18 ore de fizică, pe care
se poate realiza întregirea normei didactice a doamnei prof. PAMFILE I.GABRIELA-MARGARETA începând cu anul
şcolar 2017-2018,
având în vedere declarațiile scrise și înregistrate la unitatea școlară în ultimii doi ani consecutivi (nr. 1063 din
20.04.2016 și nr. 597 din 04.04.2017), conform cărora doamna prof. PAMFILE I. GABRIELA-MARGARETA nu dorește
întregirea normei didactice pe ore din catedra de fizică,
2) 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 aceasta, conform actelor de studii, a absolvit, cu diplomă de licență, Facultate de
Chimie, specializarea chimie-fizică, Universitatea București,
având în vedere că pe parcursul derulării pretransferului este posibil să se vacanteze 18 ore de fizică, pe care
se poate realiza întregirea normei didactice a doamnei prof. PASCU M. DANIELA-MIRELA începând cu anul şcolar 20172018,
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având în vedere declarațiile scrise și înregistrate la unitatea școlară în ultimii doi ani consecutivi (nr. 1071 din
21.04.2016 și nr. 608 din 06.04.2017), conform căreia doamna profesor PASCU M. DANIELA-MIRELA nu dorește
întregirea normei didactice pe ore din catedra de fizică,
rezultă fără echivoc că postul/ catedra de fizică, formată dintr-un număr de 18 ore (18 ore TC+CDL şi 0
ore opţionale), care se poate vacanta pe parcursul derulării pretransferului, nu mai face obiectul art. 53 alin. (2)
lit. d) citat mai sus.
Ca urmare, cu 11 voturi pentru, zero voturi împotrivă, zero ațineri este menținut acordul de principiu privind
pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ, aprobat în ședința Consiliului de administrație din data de
11.04.2017 pentru doamna 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 de la Şcoala
Gimnazială Nr. 1 Onești 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

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