
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 371 

Ședința din 31.08.2020 

 

 

1. Aprobare cereri de reducere de normă 

Se aprobă cererile de reducere de normă pentru: Mutoiu Lăcrămioara, Fornica-Livada Gabriel-

Cătălin, Paizan Carmen, Dobrotă Costin, Tutunea Mariana, Rafailă Camelia, Filip Felicia. 

 

2. Aprobare necesar lucrări pentru începutul anului școlar 

Se aprobă realizarea cablării rețelei de internet în corpurile A, B și C – 16900 de lei (deviz S. C. 

Data Tech S.R.L.). 

 

3. Discutare referat depus de compartimentul secretariat 

În referatul depus de compartimentului secretariat se constată: 

- Îndeplinirea de către prof. Pricope Ion a condițiilor de vârstă standard și stagiului minim de 

cotizare pentru pensionare; 

- Cererea de menținere în activitate a fost respinsă în C.A. al I.S.J. Bacău (anexat referatului este 

documentul publicat pe site-ul I.S.J. Bacău în data de 11.02.2020); 

- Cele 14 ore ocupate de prof. Pricope Ion au fost ocupate în ședința publică desfășurată la I.S.J. 

Bacău în data de 27.08.2020. 

C. A. constată că sunt îndeplinite cumulativ condițiile de vârstă standard și stagiul minim de 

cotizare pentru pensionare (cf. art. 56, alin. 1, lit. c din Codul muncii, cât și cf. art. 28, alin. 2, 

din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar în anul 2020-2021, anexă la OMEC 5259/12.11.2019 și, în consecință, încetează 

de drept contractul individual de muncă pentru prof. Pricope Ion, începând cu data de 

01.09.2020. 

Conform art. 28, alin.1 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de 

predare din învățământul preuniversitar în anul 2020-2021, cadrele didactice care îndeplinesc 
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condițiile legale de pensionare și cadrele didactice pentru care nu s-a aprobat menținerea în 

funcție ca titular, peste vârsta de pensionare, se pensionează la data încheierii anului școlar. 
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