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HOTĂRÂREA NR. 11/1
ședința din 30.03.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 30.03.2021, 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, cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru, zero voturi împotrivă, zero abțineri, prezenți 10
membri din 13), propunerea de suspendare a cursurilor față în față începând cu data de 31.03.2021 la
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 10 Onești, structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, ca urmare a apariției
a 3 (trei) cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul personalului didactic auxiliar, nedidactic și
sanitar, cu informarea Inspectoratului Școlar Județean Bacău / Direcției de Sănătate Publică Bacău și
întreprinderea măsurilor de dezinfecție cu firmă specializată.
Art. 2. Pe perioada suspendării cursurilor, respectiv în perioada 31.03.2021 – 01.04.2021. activitatea se va
desfășura în regim on-line.
Art. 3. Hotărârea C.A. a fost luată în conformitate cu respectarea prevederilor din Ordinul ministrului
educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în
cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, modificat și completat cu Ordinul ME-MS nr. 3459/280 din
6.III.2021 și Ordinul ME-MS nr. 3515/393/23.martie.2021 și cu respectarea prevederilor din Ordinul 3558/29
martie 2021, pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3125/2020
privind structura anului școlar 2020-2021.
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
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HOTĂRÂREA NR. 11/2
din 30.03.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 30.03.2021, 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, cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru, zero voturi împotrivă, zero abțineri, prezenți 10
membri din 13), cererea doamnei profesoare de matematică SEVASTRE S. CLAUDIA înregistrată sub nr.
929/30.03.2021, adresată Consiliului de administrație, prin care solicită modificarea duratei contractului
individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a
postului/catedrei.
Art. 2. Hotărârea C.A. a fost luată în conformitate cu respectarea prevederilor art. 931 din Legea nr. 1/2011
cu modificările şi completările ulterioare și art. 51 alin. (1) și (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea
personalului didacticde predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, Anexă la Ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5991/11.11.2020.
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 Metodologia-cadru:
„Art. 51 (1) Consiliile de administrație ale unităților de învățământ pot hotărî modificarea duratei contractului individual de muncă din durată
determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au
promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de repartizare cel puțin 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), în
condițiile Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant.”
Art. 53, alin. (3) Pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual
de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cadrele didactice calificate care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi
următoarele condiţii specifice:
a) posturile didactice/catedrele pe care sunt încadrate în anul şcolar curent nu au fost ocupate în etapele anterioare ale mobilității personalului
didactic de predare, sunt constituite sau se pot constitui în una sau mai multe unități de învățământ cu personalitate juridică sau din una sau mai multe
discipline, conform alin. (6) şi sunt complete;
b) respectă condițiile de ocupare a postului didactic/catedrei conform prezentei Metodologii;
c) deţin avizele și atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei conform prezentei Metodologii;
d) au obținut calificativul „Foarte bine” în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați și calificativul parțial “Foarte bine” în anul școlar în curs;
e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați și nici pe parcursul anului școlar în curs.
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HOTĂRÂREA NR. 11/3
din 30.03.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 30.03.2021, 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, cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru, zero voturi împotrivă, zero abțineri, prezenți 10
membri din 13), cererea doamnei educatoare BORȘ I. DOINIȚA, înregistrată sub nr. 927/30.03.2021,
adresată Consiliului de administrație, prin care solicită modificarea duratei contractului individual de
muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului.
Art. 2. Hotărârea C.A. a fost luată în conformitate cu respectarea prevederilor art. 931 din Legea nr. 1/2011
cu modificările şi completările ulterioare și art. 51 alin. (1) și (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea
personalului didacticde predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, Anexă la Ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5991/11.11.2020.
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 Metodologia-cadru:
„Art. 51 (1) Consiliile de administrație ale unităților de învățământ pot hotărî modificarea duratei contractului individual de muncă din durată
determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au
promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de repartizare cel puțin 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), în
condițiile Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant.”
Art. 53, alin. (3) Pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual
de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cadrele didactice calificate care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi
următoarele condiţii specifice:
f) posturile didactice/catedrele pe care sunt încadrate în anul şcolar curent nu au fost ocupate în etapele anterioare ale mobilității personalului
didactic de predare, sunt constituite sau se pot constitui în una sau mai multe unități de învățământ cu personalitate juridică sau din una sau mai multe
discipline, conform alin. (6) şi sunt complete;
g) respectă condițiile de ocupare a postului didactic/catedrei conform prezentei Metodologii;
h) deţin avizele și atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei conform prezentei Metodologii;
i) au obținut calificativul „Foarte bine” în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați și calificativul parțial “Foarte bine” în anul școlar în curs;
j) nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați și nici pe parcursul anului școlar în curs.
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HOTĂRÂREA NR. 11/4
din 30.03.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 30.03.2021, 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, cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru, zero voturi împotrivă, zero abțineri, prezenți 10
membri din 13), cererea doamnei educatoare BLĂNARU E. IONELA, înregistrată sub nr.
928/30.03.2021, adresată Consiliului de administrație, prin care solicită modificarea duratei
contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de
viabilitate a postului.
Art. 2. Hotărârea C.A. a fost luată în conformitate cu respectarea prevederilor art. 931 din Legea nr. 1/2011
cu modificările şi completările ulterioare și art. 51 alin. (1) și (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea
personalului didacticde predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, Anexă la Ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5991/11.11.2020.
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 Metodologia-cadru:
„Art. 51 (1) Consiliile de administrație ale unităților de învățământ pot hotărî modificarea duratei contractului individual de muncă din durată
determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au
promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de repartizare cel puțin 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), în
condițiile Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant.”
Art. 53, alin. (3) Pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual
de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cadrele didactice calificate care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi
următoarele condiţii specifice:
k) posturile didactice/catedrele pe care sunt încadrate în anul şcolar curent nu au fost ocupate în etapele anterioare ale mobilității personalului
didactic de predare, sunt constituite sau se pot constitui în una sau mai multe unități de învățământ cu personalitate juridică sau din una sau mai multe
discipline, conform alin. (6) şi sunt complete;
l) respectă condițiile de ocupare a postului didactic/catedrei conform prezentei Metodologii;
m) deţin avizele și atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei conform prezentei Metodologii;
n) au obținut calificativul „Foarte bine” în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați și calificativul parțial “Foarte bine” în anul școlar în curs;
o) nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați și nici pe parcursul anului școlar în curs.
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HOTĂRÂREA NR. 11/5
din 30.03.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 30.03.2021, 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, cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru, zero voturi împotrivă, zero abțineri, prezenți 10
membri din 13), cererea doamnei profesoare PAȘCU S. ALINA CLAUDIA, înregistrată sub nr.
970/30.03.2021, adresată Consiliului de administrație, prin care solicită modificarea duratei contractului
individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a
postului/catedrei.
Art. 2. Hotărârea C.A. a fost luată în conformitate cu respectarea prevederilor art. 931 din Legea nr. 1/2011
cu modificările şi completările ulterioare și art. 51 alin. (1) și (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea
personalului didacticde predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, Anexă la Ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5991/11.11.2020.
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 Metodologia-cadru:
„Art. 51 (1) Consiliile de administrație ale unităților de învățământ pot hotărî modificarea duratei contractului individual de muncă din durată
determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au
promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de repartizare cel puțin 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), în
condițiile Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant.”
Art. 53 (3) Pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de
muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cadrele didactice calificate care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi
următoarele condiţii specifice:
p) posturile didactice/catedrele pe care sunt încadrate în anul şcolar curent nu au fost ocupate în etapele anterioare ale mobilității personalului
didactic de predare, sunt constituite sau se pot constitui în una sau mai multe unități de învățământ cu personalitate juridică sau din una sau mai multe
discipline, conform alin. (6) şi sunt complete;
q) respectă condițiile de ocupare a postului didactic/catedrei conform prezentei Metodologii;
r) deţin avizele și atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei conform prezentei Metodologii;
s) au obținut calificativul „Foarte bine” în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați și calificativul parțial “Foarte bine” în anul școlar în curs;
t) nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați și nici pe parcursul anului școlar în curs.
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