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. 54 /15.03.2021
HOTĂRÂREA NR. 8/1
din 15.03.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de
15.03.2021, 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, cu 10 voturi pentru, zero voturi împotrivă, zero abțineri
(prezenți 10 membri din numărul total de 13 membri), propunerea de suspendare a cursurilor față în
față pentru clasa a IV-a A, cu un efectiv de 25 de elevi, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data
de 12.03.2021, ca urmare a apariției în rândul elevilor de la clasă a unui caz confirmat de îmbolnăvire
cu virusul SARS-CoV-2 și continuarea activității în sistem on-line sincron (perioada 12.03 25.03.2021),
Art. 2. Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile Art. I alin. 4 lit. a) din Ordinul
comun ME-MS nr. 3.459/280/6 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României/6.III.2021,
privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr.
3235/93/2021pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de
învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARSCoV-2.
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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Nr. 55/15.03.2021
HOTĂRÂREA NR. 8/2
din 15.03.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de
15.03.2021, 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, cu 10 voturi pentru, zero voturi împotrivă, zero abțineri
(prezenți 10 membri din numărul total de 13 membri), componența Comisiei de organizare, la nivelul
unității de învățământ, în anul școlar 2020-2021, a simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții
clasei a VIII-a.
Art. 2. În conformitate cu hotărârea C.A., directorul a emis următoarea decizie:
DECIZIE privind constituirea Comisiei de organizare a simulării naționale din unitatea de învățământ,
în anul școlar 2020-2021; Componența Comisiei este următoarea:

1)
2)
3)
4)

președinte: director prof. STRATONE LAURA-CARMEN
vicepreședinte: prof. CAUTIȘ PAULA
secretar/persoană de contact: director adjunct prof. ORÎNDARU MARIA
membri:
 prof. BRUMĂ ANAMARIA
 prof. MELINTE MIHAELA cu atribuții de monitorizare audio video
Evaluatori:
AIVĂNESEI CRISTINA ANETA, profesor de limba și literatura română
POPA ANDREI IONUȚ, profesor de limba și literatura română
HERGHELEGIU ALINA, professor de matematică
SEVASTRE CLAUDIA, profesor de matematică
Asistenți:
OPREA CARMEN-FLORENTINA, prof. de Educație tehnologică și aplicații practice
DIȚU NECULAI-DANIEL, prof. de Educație fizică și sport
CHIRIAC VIOLETA, prof.de Educație plastică
CĂLIN GABRIELA, prof. de Biologie
MIRODONE IRINA MARIA, prof. de Geografie
LAZĂR MARIA MAGDALENA, prof. de Religie ortodoxă
IONAȘ CARMEN-MIHAELA, prof. de Istorie
COLIMIȘ MARICICA, prof. de Limba engleză
RADU GABRIELA, prof. de Limba franceză
TOPORAȘ ANDREIA-LILIANA, prof. de Limba engleză
PASCU DANIELA-MIRELA, prof. de Chimie

Art. 3. Hotărârea a fost adoptată în conformitate cu prevederile Ordinului MEC nr. 3449/5 martie
2021 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării
probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021 și a Procedurii nr.
26335/08.03.2021 privind organizarea și desfășurarea, în anul școlar 2020-2021, a simulării evaluării
naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat
national.
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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Nr. 56 /15.03.2021
HOTĂRÂREA NR. 8/3
din 15.03.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de
15.03.2021, 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, cu 10 voturi pentru, zero voturi împotrivă, zero abțineri
(prezenți 10 membri din numărul total de 13 membri), componența Comisiei de înscriere a copiilor în
învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022.
Art. 2. În conformitate cu hotărârea C.A., directorul a emis următoarea decizie:
DECIZIE privind constituirea Comisiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar
2021-2022; Componența Comisiei este următoarea:

Preşedinte: ORÎNDARU MARIA, director adjunct
Secretar: TIHOC MIOARA, secretar unitatea de învățământ
Membri:
1. prof. învățământ primar PÎRJOL GABRIELA
2. prof. învățământ primar GHIUȘ OLIVIA-MARIA
3. ANCHIDIN MIHAELA, secretar-șef unitatea de învățământ
Art. 3. Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile Ordinului MEC nr. 3473/10
martie 2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul
școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, Nr.
253/12.III.2021.
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

