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MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ MIRON COSTIN “BACĂU 

Str. Miron Costin Nr. 64, Tel/Fax: 0234-510983 

E-mail: mironcostinbacau@yahoo.com 

 

Hotărârea CA nr.79/ 03.03.2020 

privind aprobarea proiectului de încadrare pentru anul școlar 2020-2021 

 

Având în vedere: 

 

 Reluarea procedurii de întocmire a proiectului de încadrare pentru anul școlar 2020-

2021; 

 Adresa IJS Bacău nr.1873/25.02.2020; 

 Exprimarea acordului de întregire a normei de către: Șerban Mirela ( educație fizică), 

Macovei Daniel ( educație muzicală), Neculcea Gabriela ( TIC); 

 Exprimarea refuzului de întregire a normei exprimat de către: Crăciun Anca Ștefania 

( istorie + educație socială), Patriche Roxana Alina ( limba franceză); 

 

 

 În temeiul: 

 

 Ordinul MENCS nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordinul MEN nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legii educației naționale nr.1/2011; 

 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Miron Costin” Bacău 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1.  Se aprobă proiectul de încadrare pentru anul școlar 2020-2021, propus de directorul unității, 

după cum urmează: 

 

- nu există situații de restrângere de activitate; 

- titularii catedrelor de limba și literatura română și matematică, cu catedra în totalitate în unitate, pe 

aceeași specialitate, vor avea în încadrare 20 ore TC; 

- încadrarea dnei.prof.Patriche Roxana: 12 ore TC – limba și literatura română + 6 ore TC limba 

franceză; 

-  catedrele/posturile vacante/rezervate sunt următoarele: 4 ore limba latină ( rezervate titular), 

matematica: 12 ore vacante, fizică: 8 ore vacante, educație fizică: 8 ore vacante, religie ortodoxă: 4 

ore vacante, geografie: 4 ore vacante, educație socială: 8 ore ( fac obiectul întregirii de normă a 

titularului), limba franceză: 14 ore ( fac obiectul întregirii de normă a titularului); educație 
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economico-financiară: 4 ore vacante, educație plastic: 6 ore ( fac obiectul întregirii de normă a 

titularilor), limba engleză: 5 ore ( rezervate CCC); 

- viabilitatea posturilor/catedrelor vacante: 1 an; 

- încadrarea personalului didactic la formațiunile de studiu de început este următoarea:  

 

 Clasele pregătitoare: Anton Roxana, Barbu Alina, Perju Loredana, Budău Nicoleta; 

 Limba engleză: Gheorghiescu Oana ( PA, PD), Vasilaș Elisabeta ( PB), Aghirculesei Iulia ( 

PC); 

 Educație fizică: Șerban Mirela ( două clase pregătitoare); 

 Religie ortodoxă: Antal Andrei ( PA), Nicolau Raluca ( PC; PD); 

 Matematica: Fota Ionica ( 5B), Beșa Cătălina ( 5C, 5 A), Axinte Raluca ( 5 D); 

 Limba și literature română: Grosu Alina ( 5 D), Mereacre Liliana ( 5B, 5E), Diaconu Irina ( 

5C), Patriche Roxana( 5A); 

 Biologie: Amarinoae Elena ( 5B, E, C, 5D); Condruc Sorin ( 5A); 

 Chimie: Ardeleanu Ionel ( 7A, 7C), Ionescu Lenuța ( 7D, 7B); 

 Limba franceză: Costin Alina ( 5D); 

 Istorie: Crăciun Anca ( 5A), Boambă Gabriela ( 5B, 5C, 5D, 5E); 

 Grupa mica program normal: Popescu Mihaela 

 Grupa mica program prelungit: Ariton Daniela + Dascălu Roxana 

 Geografie: Hanga Andra ( 5A, 5C, 5D); 

 Pentru disciplinele cu titular unici, aceștia vor avea în încadrare toate clasele. 

 

 

 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată personalului prin afișare în cancelarie, postare pe site. 

       Președinte CA,  

 

 Director, 

Prof. Crăciun Anca Ştefania 

 


