MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
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
Nr. 1/13.01.2021

HOTĂRÂREA NR. 1/1
din 13.01.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 13.01.2021, în
conformitate cu prevederile:
 art. 93, art. 96 alin. (7) și art. 97 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (L1/2011),
cu modificările și completările ulterioare,
 Ordinul MEN nr. 4619/2014, privind Metodologia–cadru de organizare și funcționare a
consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,
 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,
anexă la Ordinul MEC nr. 5447/2020
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă, în unanimitate de voturi, Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 la
nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești.
Art. 2. Proiectul, avizat în ședința Consiliului profesoral din data de 13.01.2021, a fost întocmit cu
respectarea prevederilor art. 1-7 din Ordinul MEC nr. 5599/21.septembrie 2020 pentru aprobarea
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența
efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului
conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 și
Anexa la Metodologie, CALENDARUL operațiunilor desfășurate de inspectoratele școlare/Ministerul
Educației și Cercetării cu privire la rețeaua școlară și proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 20212022.
Art. 3. Prezenta hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A., se păstrează la dosarul
hotărârilor și se afișează la avizier și pe pagina web a unității de învățământ.
Președinte Consiliu de Administrație,
DIRECTOR,
Prof. Stratone Laura-Carmen

Secretar Consiliu de Administrație,
Prof. înv. primar Cozma Laura
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HOTĂRÂREA NR. 1/2
din 13.01.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 13.01.2021, în
conformitate cu prevederile:
 art. 93, art. 96 alin. (7) și art. 97 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (L1/2011),
cu modificările și completările ulterioare,
 Ordinul MEN nr. 4619/2014, privind Metodologia–cadru de organizare și funcționare a
consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,
 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,
anexă la Ordinul MEC nr. 5447/2020
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se aprobă, în unanimitate de voturi, componența Comisiei de mobilitate la nivelul unității de
învățământ.
Art. 2. Comisia de mobilitate la nivelul unității de învățământ, pentru aplicarea actelor normative privind
mobilitatea personalului didactic, constituită în conformitate cu prevederile art. 93 și art. 254 din Legea
educației naționale nr. 1/2011, are atribuțiile prevăzute în METODOLOGIA-CADRU PRIVIND
MOBILITATEA
PERSONALULUI
DIDACTIC
DE
PREDARE
DIN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022, Anexă la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.
5991/11.11.2020, inclusiv Anexa nr. 19 la Metodologie, C A L E N D A R U L mobilității personalului
didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021 – 2022.
Art. 3. Componența Comisiei de mobilitate la nivelul unității de învățământ este următoarea:
Președinte: STRATONE LAURA-CARMEN, director
Membri:
1) ORÎNDARU MARIA, director–adjunct, profesor de matematică, titular, grad didactic I;
2) BRUMĂ ANAMARIA, profesor de educație fizică și sport, titular, grad didactic II;
3) TUDOSE CRISTINA, profesor înv. preșcolar, grad didactic II
4) ANCHIDIN MIHAELA, secretar-șef
Art. 4. Prezenta hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A., se păstrează la dosarul
hotărârilor și se afișează la avizier și pe pagina web a unității de învățământ.
Președinte Consiliu de Administrație,
DIRECTOR,
Prof. Stratone Laura-Carmen
Secretar Consiliu de Administrație,
Prof. înv. primar Cozma Laura
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HOTĂRÂREA NR. 1/3
din 13.01.2021

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, reunit în ședința din data de 13.01.2021, în
conformitate cu prevederile:
 art. 93, art. 96 alin. (7) și art. 97 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (L1/2011),
cu modificările și completările ulterioare,
 Ordinul MEN nr. 4619/2014, privind Metodologia–cadru de organizare și funcționare a
consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,
 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,
anexă la Ordinul MEC nr. 5447/2020
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă, în unanimitate de voturi, Oferta finală de curriculum la decizia școlii (CDȘ) pentru anul
școlar 2021-2022.
Art. 2. Tabelul centralizator cu Oferta finală de CDȘ pentru anul școlar 2020-2021 este prezentat în
Anexa 1.
Art. 3. Prezenta hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A., se păstrează la dosarul
hotărârilor și se afișează la avizier și pe pagina web a unității de învățământ.

Președinte Consiliu de Administrație,
DIRECTOR,
Prof. Stratone Laura-Carmen

Secretar Consiliu de Administrație,
Prof. înv. primar Cozma Laura
3

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
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
Nr. 4/13.01.2021

HOTĂRÂREA NR. 1/4
din 13.01.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, reunit în ședința din data de 13.01.2021, în
conformitate cu prevederile:
 art. 93, art. 96 alin. (7) și art. 97 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (L1/2011),
cu modificările și completările ulterioare,
 Ordinul MEN nr. 4619/2014, privind Metodologia–cadru de organizare și funcționare a
consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,
 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,
anexă la Ordinul MEC nr. 5447/2020
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se validează Lista cadrelor didactice selectate pentru participarea la proiectul „CRED – Curriculum
relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar” și „CRED – Curriculum
relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”.
Art. 2. Selecția cadrelor didactice s-a făcut în conformitate cu criteriile
3780/CRED/06.01.2021 postată pe site-ul ISJ Bacău în data de 08.01.2021, privind
din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la proiectul „CRED
educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar” și „CRED
educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”.

prevăzute în Adresa
Selecție cadre didactice
– Curriculum relevant,
– Curriculum relevant,

Art. 3. Tabelul centralizator cu personalul didactic validat pentru înscrierea la cursul ,,CRED-Curriculum
relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar/gimnazial’’ este prezentat în
Anexa 2.
Art. 4. Prezenta hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A., se păstrează la dosarul
hotărârilor și se afișează la avizier și pe pagina web a unității de învățământ.

Președinte Consiliu de Administrație,
DIRECTOR,
Prof. Stratone Laura-Carmen
Secretar Consiliu de Administrație,
Prof. înv. primar Cozma Laura
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HOTĂRÂREA NR. 1/5
din 13.01.2021

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, reunit în ședința din data de 13.01.2021, în
conformitate cu prevederile:
 art. 93, art. 96 alin. (7) și art. 97 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (L1/2011),
cu modificările și completările ulterioare,
 Ordinul MEN nr. 4619/2014, privind Metodologia–cadru de organizare și funcționare a
consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,
 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,
anexă la Ordinul MEC nr. 5447/2020
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă trecerea domnului DIȚU NECULAI-DANIEL într-o tranșă superioară de vechime,
începând cu luna decembrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din H.G. nr. 582/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) și (8), art. 33 și 34 din O.U.G.
nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene,
precum și unele măsuri fiscal-bugetare, modificată și completată prin H.G. nr. 935/2016 și în temeiul din Art.
10 lit. d), privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, Legea-cadru nr. 153/28.iunie.2017, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 2. În conformitate cu hotărârea consiliului de administrație din 13.01.2021, directorul a emis următoarea
decizie:


Decizia privind trecerea domnului DIȚU NECULAI-DANIEL într-o tranșă superioară de vechime

Art. 3. Prezenta hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A., se păstrează la dosarul
hotărârilor și se afișează la avizier și pe pagina web a unității de învățământ.
Președinte Consiliu de Administrație,
DIRECTOR,
Prof. Stratone Laura-Carmen

Secretar Consiliu de Administrație,
Prof. înv. primar Cozma Laura
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HOTĂRÂREA NR. 1/6
din 13.01.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, reunit în ședința din data de 13.01.2021, în
conformitate cu prevederile:
 art. 93, art. 96 alin. (7) și art. 97 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (L1/2011),
cu modificările și completările ulterioare,
 Ordinul MEN nr. 4619/2014, privind Metodologia–cadru de organizare și funcționare a
consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,
 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,
anexă la Ordinul MEC nr. 5447/2020
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Începând cu data de 19.01.2021, se prelungește pentru o perioadă de încă 60 zile, durata contractului
individual de muncă, în regim plata cu ora, pentru doamna GENERALU ANDRA-MIHAELA.
Prelungirea duratei contractului se face în baza prevederilor din:
- Ordinul MEC nr. 3090/08.01.2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.
23/8.I.2021, privind suspendarea activităților care presupun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în
unitățile de învățământ preuniversitar, pentru perioada 11.01.2021-29.01.2021;
- METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE
PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021;
- Ordinul MEC nr. 5574/2020 din 17 septembrie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea
concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2.
Art. 2. În conformitate cu hotărârea consiliului de administrație din 13.01.2021, directorul a emis următoarea
decizie:


DECIZIE privind prelungirea duratei contractului individual de muncă, în regim plata cu ora pentru o
perioadă de încă 60 zile, pentru doamna GENERALU ANDRA-MIHAELA

Art. 3. Prezenta hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A., se păstrează la dosarul
hotărârilor și se afișează la avizier și pe pagina web a unității de învățământ.
Președinte Consiliu de Administrație,
DIRECTOR,
Prof. Stratone Laura-Carmen
Secretar Consiliu de Administrație,
Prof. înv. primar Cozma Laura
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