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. 57 /19.03.2021
HOTĂRÂREA NR. 9/1
din 19.03.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 19.03.2021, 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), criteriile de departajare specifice stabilite la nivelul
unității de învățământ, pentru înscrierea în învățământul primar, an școlar 2021-2022.
Art. 2. Hotărârea a fost adoptată în conformitate cu prevederile Art. 48 alin. (2) lit. e) din Ordinul 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. 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

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
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Nr. 58 /19.03.2021
HOTĂRÂREA NR. 9/2
din 19.03.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 19.03.2021, 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), procedura privind constituirea formațiunilor de

studiu în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022.
Art. 2. Hotărârea a fost adoptată în conformitate cu prevederile Art. 51 alin. (4) din Ordinul 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. 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

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
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Nr. 59 /19.03.2021
HOTĂRÂREA NR. 9/3
din 19.03.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 19.03.2021, 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), cererile de transfer copii/elevi veniți/plecați

în/din unitatea noastră de învățământ în perioada 08.02.-15.03.2021,
Art. 2. Tabelul centralizator cu elevii transferați (veniți/plecați) în/din unitatea noastră de învățământ în
perioada 08.02.-15.03.2021, este prevăzut ca Anexă la dosarul C.A.
Art.3. Hotărârea a fost adoptată în conformitate cu prevederile Art. 138 din Regulamentul-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar anexă la ORDINUL nr. 5.447 din 31
august 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 septembrie 2020.
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
……………………………………………………………………………………………………………………….
Extras din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar anexă la ORDINUL nr. 5.447
din 31 august 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 septembrie 2020:
„Articolul 138
Transferul copiilor şi elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul
şi cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă.”
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Nr. 60 /19.03.2021
HOTĂRÂREA NR. 9/4
din 19.03.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 19.03.2021, 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. Începând cu data de 20.03.2021, se prelungește, pentru o perioadă de încă 60 zile, durata
contractului individual de muncă, în regim plata cu ora, pentru doamna GENERALU ANDRAMIHAELA.
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.
- Hotărârea nr. 293/10 martie 2020 emisă de Guvernul României, publicată în Monitorul
Oficial al României, partea I, Nr. 245/11.III.2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Art. 2. În conformitate cu hotărârea consiliului de administrație din 19.03.2021, 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, începând cu data de 20.03.2021, 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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Nr. 61 /19.03.2021
HOTĂRÂREA NR. 9/5
din 19.03.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, reunit în ședința din data de 19.03.2021, 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), Planul de achiziție an 2021, Revizia 1 (Alte

bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, punctul 95).
Art. 2. 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. 62 /19.03.2021
HOTĂRÂREA NR. 9/6
din 19.03.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, reunit în ședința din data de 19.03.2021, 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), efectuarea lucrărilor de reparații în regim de urgență
în vederea remedierii defecțiunii la conducta de scurgere apă reziduală de la Grădinița Năzdrăvanii;
lucrarea se efectuează cu societatea S:C. NOVA DESIGN S.R.L.
Art. 2. Referatul de necesitate, Oferta de preț pentru refacere racord canalizare, înregistrată sub nr.
698/09.03.2021 emisă de SC NOVA DESIGN SRL, în sumă de 3764,4 lei cu TVA și Oferta de preț pentru
refacere racord canalizare, înregistrată sub nr. 770/12.03.2021 emisă de SC VICAS CONSTRUCT SRL, în
sumă de 6750 lei fără TVA sunt anexate la dosarul C.A.
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. 63 /19.03.2021
HOTĂRÂREA NR. 9/7
din 19.03.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, reunit în ședința din data de 19.03.2021, 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), efectuarea verificării tehnice și etichetarea celor

45 stingătoare PSI, a căror termen de garanție expiră în luna martie 2021 (necesare la Școala
Gimnazială Nr. 1, grădinițele structuri și corpul de clădire clasele pregătitoare), respectiv
achiziționarea unui stingător PSI (P6) necesar la centrala termică de la sala de sport.
Art. 2. 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. 64 /19.03.2021
HOTĂRÂREA NR. 9/8
din 19.03.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, reunit în ședința din data de 19.03.2021, 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), achiziționarea de materiale necesare bunei
desfășurări a activității la nivelul unității de învățământ (cartușe cerneală necesare pentru imprimantele din
biroul directorului adjunct, compartimentul secretariat, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 10 Onești, tablă
magnetică pentru sala de clasa II A).
Art. 2. Referatele de necesitate, fișele de achiziție directă de pe SICAP, avizul de însoțire a mărfii sunt
anexate la dosarul C.A.
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. 65 /19.03.2021
HOTĂRÂREA NR. 9/9
din 19.03.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, reunit în ședința din data de 19.03.2021, 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), deciziile emise de director.

DECIZIE privind componența Comisiei de atribuire a burselor la nivelul unității de învăţământ în
anul școlar 2020 - 2021
Președinte: prof. MIRODONE IRINA-MARIA
Membri:
1. prof. pentru înv. primar ABAZA IRINA-MARINELA
2. prof. pentru înv. preșcolar PRESCOVIȚĂ VALENTINA
3. TIHOC MIOARA – secretat unitate de învățământ

DECIZIE pentru numirea responsabilului cu gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de
studii şi documentelor şcolare
Responsabil: TIHOC MIOARA, secretar unitate de învățământ







DECIZIE privind componența Comisiei pentru gestionarea și evidența documentelor din arhiva
unității de învățământ
APOSTU DOINIȚA contabil-șef unitate de învățământ
ANCHIDIN MIHAELA secretar –șef unitate de învățământ
TIHOC MIOARA – secretat unitate de învățământ
DECIZIE delegare atribuții manageriale de coordonare și reprezentare a unității de învățământ
Școala Gimnazială Nr. 1 Onești, către directorul adjunct
DECIZIE pentru numirea Comisiei de achiziţii a valorilor materiale (active fixe corporale şi
necorporale, materiale de natura obiectelor de inventar, materiale etc.)
Preşedinte: STRATONE LAURA-CARMEN
Membri: APOSTU DIONIȚA, contabil-șef
BUCUR ALIN, administrator de patrimoniu
ERCUȚĂ GEORGETA, administrator de patrimoniu
DECIZIE pentru numirea responsabilului cu gestionarea şi actualizarea dosarelor personale ale
angajaţilor unităţii de învăţământ
Responsabil: ANCHIDIN MIHAELA, secretar-șef



DECIZIE pentru numirea responsabilului privind evidenţa concediilor de odihnă, a învoirilor,
concediilor medicale şi a concediilor fără plată
Responsabil: ANCHIDIN MIHAELA, secretar-șef

Art. 2. 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,
Prof. înv. primar Cozma Laura

