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. 7/28.01.2021

HOTĂRÂREA NR. 2/1
din 28.01.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 28.01.2021, 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, cu unanimitate de voturi, Proiectul de încadrare a personalului didactic de predare întocmit
pentru anul școlar 2021-2022, la nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești.
Art. 2. Proiectul de încadrare a personalului didactic de predare pentru anul școlar 2021-2022, avizat în
ședința Consiliului profesoral din data de 25.01.2021, a fost întocmit cu respectarea prevederilor din:
- Norme metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a
personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de
plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul
MEN nr. 4165/24.iulie.2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 699 din 10 august 2018,
- Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul
școlar 2021-2022, anexă la Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5991/2020,
- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
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. 2/2
din 28.01.2021

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 28.01.2021, în
conformitate cu prevederile:
 art. 93, art. 96 alin. (7) și (8) 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, cu unanimitate de voturi, viabilitatea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate și
modalitatea de angajare, respectiv „angajare pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar”.
Art. 2. Viabilitatea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate și modalitatea de angajare se stabilesc în
conformitate cu prevederile:
- art. 254 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 30 (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, Anexă la Ordinul MEC nr. 5991/11.11.2020:
„Viabilitatea posturilor didactice/catedrelor se stabileşte de consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ în funcţie de planurile cadru în vigoare, de proiectele planurilor de şcolarizare, de evoluţia
demografică la nivel local şi în concordanţă cu documentele strategice elaborate de unităţile de
învăţământ. Un post didactic/o catedră este viabil(ă) în condiţiile în care poate fi constituit(ă) cel puţin
pe durata unui nivel de învăţământ”.
Art. 3. Prezenta hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A., se păstrează la dosarul
hotărârilor și se afișează la avizierul unității.
Președinte Consiliu de Administrație,
DIRECTOR,
Prof. Stratone Laura-Carmen
Secretar,
Prof. înv. primar Cozma Laura
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HOTĂRÂREA NR. 2/3
din 28.01.2021

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 28.01.2021, 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, solicitarea doamnei ALDEA I. EUGENIA privind înscrierea la

pensie începând cu data de 01.09.2021.
Art. 2. Hotărârea Consiliului de Administrație are ca bază legală prevederile Legii nr. 263/2010

(Legea privind sistemul unitar de pensii publice).
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. 2/4
din 28.01.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 28.01.2021, 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, cu unanimitate de voturi, solicitarea formulată de doamna învățătoare ROȘU V.

VALENTINA, de menținere în activitate ca titular în funcția didactică, până la împlinirea vârstei de
65 de ani.
Art. 2. Hotărârea Consiliului de administrație a fost luată în conformitate cu prevederile Ordonanței de

Urgență O.U.G. nr. 3/2020, pentru completarea art. 284 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr.
1/2011, coroborat cu prevederile art. 29, alin. (3) din Metodologia-cadru privind mobilitatea
personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, anexă la Ordinul
Ministrului Educației și Cercetării nr. 5991/2020.
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. 2/5
din 28.01.2021

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 28.01.2021, 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, cu unanimitate de voturi, solicitarea formulată de doamna educatoare POSTELNICU G.
MARIA, de menținere în activitate ca titular în funcția didactică, până la împlinirea vârstei de 65 de ani.
Art. 2. Hotărârea Consiliului de administrație a fost luată în conformitate cu prevederile Ordonanței de
Urgență O.U.G. nr. 3/2020, pentru completarea art. 284 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011,
coroborat cu prevederile art. 29, alin. (3) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din
învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, anexă la Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.
5991/2020.
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. 2/6
din 28.01.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 28.01.2021, 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, cu unanimitate de voturi, solicitarea formulată de doamna educatoare ALEXA N. SOFIEA
de menţinere în anul şcolar 2021-2022 ca titular în funcţia didactică, până la 3 ani, peste vârsta de 65 de ani, în
unitatea noastră de învăţământ.
Art. 2. Hotărârea Consiliului de administrație a fost luată în conformitate cu prevederile art. 284 alin. (6) din
Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art.
29 alin. (4) și (5) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, anexă la OMEC nr. 5991/11.11.2020.
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. 2/7
din 28.01.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 28.01.2021, 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, cu unanimitate de voturi, solicitarea de întregire a normei didactice, formulată de domnul
POPOVICI DANIEL, cadru didactic titular pe catedra de MATEMATICĂ.
Art. 2. Hotărârea Consiliului de administrație a fost luată în conformitate cu prevederile art. 263 alin. (1) din
Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Metodologiei-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 și cu prevederile Centralizatorului
(conform art. 24 din Metodologia-cadru).
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. 2/8
din 28.01.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 28.01.2021, 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, cu unanimitate de voturi, cererea de completare normă (2 ore) depusă la secretariatul

unității de învățământ de către doamna Jipa Mirela-Laura, cadru didactic titular pe catedra de
Informatică și TIC de la Liceul cu Program Sportiv „Nadia Comăneci” din Onești.
Art. 2. Hotărârea Consiliului de administrație a fost luată în conformitate cu prevederile art. 25 și 26 din
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.
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. 2/9
din 28.01.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 28.01.2021, 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 solicitarea, formulată de doamna Bîrgăoanu L. Alexandra-Maria, cadru didactic titular pe
catedra de Educaţie fizică și sport, de renunțare la continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi clase
sau grupe de elevi, respectiv cls. V A și V C, pentru anul școlar 2021-2022.
Art. 2. Hotărârea Consiliului de administrație a fost luată în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1) - (2)
din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în
anul şcolar 2021-2022, anexă la OMEC nr. 5991/2020, ”… precum şi în alte situaţii speciale aprobate de
consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul inspectoratului şcolar”
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. 2/10
din 28.01.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, reunit în ședința din data de 28.01.2021, 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 solicitarea, formulată de doamna Lazăr G. Maria-Magdalena, cadru didactic titular pe
catedra de Religie ortodoxă, de renunțare la continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau
grupe de elevi, respectiv cls. V C, pentru anul școlar 2021-2022.
Art. 2. Hotărârea Consiliului de administrație a fost luată în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1) - (2)
din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în
anul şcolar 2021-2022, anexă la OMEC nr. 5991/2020, ”… precum şi în alte situaţii speciale aprobate de
consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul inspectoratului şcolar”
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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e-mail : scoalaunuon@yahoo.com
http://www.scoalaunuonesti.ro
Nr. 17/28.01.2021
HOTĂRÂREA NR. 2/11
din 28.01.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, reunit în ședința din data de 28.01.2021, 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 solicitarea formulată de doamna COLIMIȘ I. MARICICA, cadru didactic titular pe catedra
de Limba engleză, cu o vechime în învățământ de peste 25 ani și cu gradul didactic I, de reducere a normei
didactice de predare.
Art. 2. Hotărârea Consiliului de administrație a fost luată în conformitate cu prevederile art. 262 alin. (4)-(5)
din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, „Art. 262 (4) Norma didactică de predareînvățare-evaluare prevăzută la alin. (3) lit. c) -e) pentru personalul didactic de predare și de instruire
practică cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, și cel din corpul profesorilor
mentori se poate reduce cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului. (5) Norma didactică se poate
reduce ca urmare a solicitării cadrului didactic, adresată directorului școlii”, respectiv prevederile art. 8
alin. (13) din 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.
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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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. 18/28.01.2021
HOTĂRÂREA NR. 2/12
din 28.01.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 28.01.2021, 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. Nu se aprobă solicitarea formulată de doamna ALEXA N SOFIEA, cadru didactic titular pe
catedra/postul de EDUCATOARE, de reducere a normei didactice de predare, deoarece:
-

-

în conformitate cu prevederile art. 262 alin. (3) lit. a) din LE1/2011, „Norma didactică de predareînvățare-evaluare și de instruire practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și a elevilor în clasă
reprezintă numărul de ore corespunzător activităților prevăzute la alin. (1) lit. a) și se stabilește după
cum urmează: a) un post de educator/educatoare sau de institutor/institutoare ori de profesor pentru
învățământul preșcolar pentru fiecare grupă cu program normal, constituită în educația timpurie;”
Solicitarea nu se încadrează în prevederile art. 262 alin. (4) din L1/2011 „Norma didactică de
predare-învățare-evaluare prevăzută la alin. (3) lit. c) -e) pentru personalul didactic de predare și de
instruire practică cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, și cel din
corpul profesorilor mentori se poate reduce cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului.”

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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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BACĂU
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Nr. 19/28.01.2021
HOTĂRÂREA NR. 2/13
din 28.01.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 28.01.2021, 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 componența Comisiei responsabile cu întreprinderea măsurilor necesare pentru asigurarea
accesului personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic la programul de vaccinare împotriva COVID19, etapa a II-a.
Art. 2. Componența Comisiei de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea accesului
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic la programul de vaccinare împotriva COVID-19 este
următoarea:
Președinte:
Prof. STRATONE LAURA-CARMEN, director
Membri:
1. Ec. APOSTU DOINIȚA, contabil-șef
2. Prof. ORÎNDARU MARIA, director adjunct
3. ANCHIDIN MIHAELA – secretar-șef
Art. 3. Atribuțiile Comisiei sunt: înregistrarea unității de învățământ ca P.J. pe platforma alocată campaniei de
vaccinare, diseminarea informațiilor la nivelul unității de învățământ cu privire la acțiunea de vaccinare,
centralizarea datelor de identitate şi programarea la vaccinare a personalului angajat în Şcoala Gimnazială Nr.
1 Onești.
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. 20/28.01.2021
HOTĂRÂREA NR. 2/14
din 28.01.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 28.01.2021, 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, cu unanimitate de voturi, transferul elevilor (veniți/plecați) în/din unitatea noastră de
învățământ în perioada decembrie 2020-ianuarie 2021.
Art. 2. Tabelul centralizator cu elevii transferați (veniți/plecați) în/din unitatea noastră de învățământ în

perioada decembrie 2020-ianuarie 2021 este prevăzut în Anexa atașată 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. 21/28.01.2021
HOTĂRÂREA NR. 2/15
din 28.01.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 28.01.2021, 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 cheltuielile făcute în regim de urgență în luna ianuarie 2021 pentru efectuarea unor

lucrări de reparații la Grădinița Nr. 10, structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești.
Art. 2. Referatele, rapoartele de intervenție și devizele pentru cele două lucrări (lucrări de finisare a
pervazurilor geamurilor termopan recent montate la grădiniță și lucrări de înlocuire a unei țevi de
evacuare apă menajeră de la subsolul grădiniței, ca urmare a fisurării, provocată de uzura fizică), sunt
prevăzute în Anexa atașată 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. 22/28.01.2021
HOTĂRÂREA NR. 2/16
din 28.01.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 28.01.2021, 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, cu unanimitate de voturi, solicitarea formulată de doamna Călin Gabriela, lucrător
desemnat pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul unității de învățământ, de
achiziționare a serviciilor specializate privind revizuirea documentației SSM cu măsuri adecvate de prevenire
și combatere a îmbolnăvirii cu virusul COVID-19, atât pentru activitatea la locul de muncă, cât și în regim de
telemuncă.
Art. 2. În urma analizării ofertelor de servicii de consultanță în domeniul securitate și sănătate în muncă
primate (3 oferte), care presupun evaluarea și revizuirea riscurilor determinate de contextul pandemiei de
COVID-19, atât pentru activitatea la locul de muncă, cât și în regim de telemuncă, în conformitate cu
prevederile art. 15, punctul 33, alin. 3, lit. c) din N. M. de aplicare a Legii nr. 319/2006, a fost selectată
propunerea de ofertă primită de la societatea ADJECTIV CONSULTING SRL, Vaslui, RO28593889, cu o
ofertă de preț de 1800 lei + 19% TVA.
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. 23/28.01.2021
HOTĂRÂREA NR. 2/17
din 28.01.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 28.01.2021, 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 Execuția plăților aferente anului financiar 2020.
Art. 2. Execuția plăților aferente anului financiar 2020 este prevăzută în Anexa atașată la dosarul C.A. și
este defalcată astfel:
- Buget de stat cheltuieli de personal 5.462.500 lei,
- Buget local - cheltuieli materiale 345.410,52 lei,
- Autofinanțata – cheltuieli materiale 55.255,10 lei.
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. 24/28.01.2021
HOTĂRÂREA NR. 2/18
din 28.01.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 28.01.2021, 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 Planul de achiziție pentru anul 2021.
Art. 2. Planul de achiziție pentru anul 2021, întocmit de domnul administrator de patrimoniu Bucur

Alin, avizat de doamna contabil-șef ec. Apostu Doinița, în sumă de 400.050 lei fără TVA, este
prevăzut în Anexa atașată 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. 25/28.01.2021
HOTĂRÂREA NR. 2/19
din 28.01.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 28.01.2021, 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 listele cu propunerile de casare a obiectelor de inventar, conform referatului

întocmit de doamna contabil-șef ec. Apostu Doinița, rezultate în urma inventarierii aferente anului
2020. Inventarierea anuală a fost efectuată de Comisia de inventariere/casare/declasare constituită la
nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești.
Art. 2. Lista obiectelor de inventar propuse pentru casare, întocmită de doamna contabil-șef ec.

Apostu Doinița, este prevăzută în Anexa atașată 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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