COLEGIUL AGRICOL ȘI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ “VASILE ADAMACHI” IAȘI
IAȘI, Aleea M. Sadoveanu nr.41, Tel/Fax : 0332402577,
Email : gsvadamachi@yahoo.com, Web : http://gsvadamachi.licee.edu.ro
Hotărâre nr. 377/ 02.05.2018
cu privire la discutarea si aprobarea cererii depuse de cadrele didactice care solicita prelungirea
contractului de individual de munca pentru anul scolar 2018-2019.
Consiliul de administraţie al Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi”
Iași întrunit în ședință ordinară la data de 02.05.2018.
Având în vedere cererile depuse de d-na Ciobanu Carmen Dorina profesor suplinitor pe
catedra de Chimie, d-na Popescu Luminița, profesor suplinitor pe catedra de DT/Mecanică,d-nul
Motoc Lucian, maistru instruire practică pe postul/catedra de PIP/Transporturi/Transporturi rutiere,
d-nul Stănică Adrian, maistru instruire practică pe postul/catedra de PIP/Industrie Alimentară, care
solicita prelungirea contractului individual de munca pentru anul scolar 2018- 2019
Metodologia - Cadru Privind Mobilitatea Personalului Didactic de Predare din Învăţământul
Preuniversitar în anul școlar 2017-2018.
Având în vedere prevederile ROFUIP aprobat cu O.M.E.N. nr. 5079/31.08.2016
 Având în vedere prevederile Metodologiei – Cadru de organizare și funcționare a consiliului
de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată cu ORDIN MECTS nr.
4619 / 2014;
 În temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, CA
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba emiterea acordului de principiu pentru prelungirea contractului de munca în anul
școlar 2018-2019, conform art. 81 din Metodologie (OMEN nr. 5485/13.11.2017*) pentru:
 d-na Ciobanu Carmen Dorina pe postul/ catedra de Chimie-9 ore , cod post 2937,
 d-nul Motoc Lucian pe postul de PIP/Transporturi/Transporturi rutiere – 24 ore, cod post
2951;
 d-na Popescu Luminița pe postul de DT/Mecanică/Mecanică agricolă 18 ore, cod post 2941;
Art. 2 Se aproba emiterea acordului de principiu pentru prelungirea contractului de munca în anul
școlar 2018-2019, conform art. 85 din Metodologie (OMEN nr. 5485/13.11.2017*) pentru d-nul Stănică Adrian
pe postul/catedra de PIP/Industrie alimentară-24 ore, cod post 2948.
Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și va fi afișată
prin grija secretarului CA.
Președinte ședință,
Prof. Zelinschi Beatrice Carmen
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