
Proces-verbal
Tncheiat Tn sedinta Comisiei de Tnvatamant si tineret din data

de 30 august 2022, ora 09:30
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PRE§EDINTE- MITU RAZVAN AUREL -prezent

SECRETAR -NECULA VALENTIN – prezent

MELCIU FLORIN – absent

NICOLAIE GEORGE – prezent

CANTEA IULIANA-ROXANA – prezent

Mr

RIGU ANDREI-DANIEL – prezent

PODAR MARIAN – VASILE- prezent

DOICIN CRISTIAN – VASILE- prezent

GHERGHICEANU FLORENTINA- prezent

DAVIDESCU MARIANA - MONICA – prezent

r

TUDOR Ml RONA- prezent

§edinta comisiei s-a desfa§urat prin mijloace electronice, prin
intermediul platformei online de videoconferinla WebEx.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
Bund dimineata! Putem Tncepe 9edinta 9i citim singurul punct de pe

ordinea de zi, va rog frumos, secretariatul!

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului

General al Municipiului Bucure9ti nr. 294/2020 privind aprobarea
organigramei, numarului total de posturi, statului de funcjii 9i
Regulamentului de Organizare 9i Funcjionare ale Centrului de
Proiecte Educajionale 9i Sportive Bucure9ti – PROEDUS.
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Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
va rog daca sunt Tntrebari sau interpelari. Daca nu sunt, o sa va rog

sa supunem la vot.

Doamna consilier Davidescu Monica Mariana

lertati-ma, eu a9 vrea sa 9tiu cum se modifica organigrama fata de
cea veche, ce se reintroduce, ce isi doresc ca transformare? Am vazut ca
e acolo vorba despre un litigiu, ceva, puteji sa ne daTi mai multe lamuriri?

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Imediat o rog pe doamna de la Direcjia Managementul Resurselor

Umane sa se conecteze 9i sa va explice, o secunda.

Domnul consilier Nicolaie George
Cred ca e vorba de reintegrarea pe o functie a unei persoane care

ne-a ac+ionat Tn instan P, dar o sa ne explice doamna, cu siguranta,
detaliile.

Doamna consilier Davidescu Monica Mariana
Asta am citit si eu, dar eu as vrea sa stiu care au fost conditiile, de

ce a fost data afara, se Tntampla ceva acolo §i nu Tnteleg, dam afara
oameni, facem o noua organigrama, iar dam, e in neregula.

Doamna Coroboianu Gabriela
Manaqementul Resurselor M

Buna ziua!

–reprezentant Directia

( Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie

Doamna Davidescu puteji, va rog frumos, sa repetati Tntrebarea ca
sa va poata raspunde doamna?

Doamna consilier Davidescu Monica Mariana
Muljumesc, buna ziua, multumesc ca ati venit! inteleg ca se face o

schirnbare de organigrama la Centrul Proedus 9i a9 vrea sa Tntelegem
care este exact motivul pentru ca am vazut acolo, in raport, ca e vorba de
un litigiu, ce s-a Tntamplat, de ce am ajuns aici? §i cum se modifica
organigrama, daca trebuie sa bagam oameni Tn plus, daca se modifica 9i
in ceea ce prive9te bugetul, daca ajunge 9i la comisia economica?
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Doam na Coroboian u Gabriela –reprezentant Direc+ia
Manaqementul Resurselor Umane

Da, este 9i la cornisia economica. Organigrama se modifica Tn

sensul transformarii biroului logistic in serviciu logistic pentru punerea Tn
aplicare a unei sentinte, este vorba despre o salariata care a ca9tigat Tn
instanta repunerea pe postul detinut anterior, respectiv postul de 9ef
serviciu 9i atunci Centrul Proedus a cerut transformarea postului de 9ef
birou vacant de la Biroul Logistic in 9ef serviciu 9i respectiv transforrnarea
biroului Tn sewiciu. Doar cu privire la acest aspect este modificata
organ lg rama.

Doamna consilier Davidescu Monica Mariana
Se modifica sl alte salarii, functii?

r
Doamna Coroboianu Gabriela –reprezentant

Managementul Resurselor Umane
Nu, doar acest post de 9ef birou Tn 9ef serviciu.

Direc+ia

Doamna consilier Davidescu Monica Mariana
Eu nu-i Tn+eleg transformarea, 9ef birou - 9ef serviciu, Tnteleg ca cei

care faceau Tn birou acelea9i lucruri, vor face prin serviciu acela9i lucru.

Doamna Coroboianu Gabriela –reprezentant Direc jia
Manaqementul Resurselor Umane

Posturile de execujie raman acelea9i, doar postul de conducere se
transforma din 9ef birou Tn 9ef serviciu pentru repunerea salariatului care
a ca9tigat Tn instanla pe postul dejinut anterior, respectiv postul de 9ef
sewiciu, de cand a fost concediat acel salariat 9i pana Tn prezent serviciul
respectiv a fost transforrnat Tn birou 9i acum revine Ia forma de serviciu
pentru a pune in aplicare aceasta sentinta.

Doamna consilier Davidescu Monica Mariana
Am Tnteles. Dar care a fost motivul pentru care a fost concediat

salariatul respectiv?

Doamna Coroboian u Gabriela –reprezentant Direcjia
Manaqementul Resurselor Umane

Poate cineva de la Proedus sa va raspunda, noi avem pe
fundamentare decat punerea Tn aplicare a sentintei. Oi am 9i sentinja in
fata Tn care se dispune anularea deciziei 9i reintegrarea contestatoarei pe
postul 9i functia detinuta anterior concedierii.
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Domnul consilier Nicolaie George
De cand face obiectul dosarului, ma scuza+i ca intervin?

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – presedintele comisiei
Din ce-am cttit, din 2018, din ce-am citit Tn hotararea tribunalului si

aici au Tnceput problemete, prin 2018 a Tnceput sa fie §icanata de catre
conducere, au fost probabil ni9te discujii Tntre dan9ii, asta e ce apare Tn
\d v a GAI a

Domnul consilier Nicotaie George
Deci exact cum am anHcipat, e ceva mai vechi. Mul{umesc,

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pr6sedintele comisiei
Daca mai sunt Tntrebari sau interpelari ? Daca nu, o sa va rog sa

mergem la vot.

Doamna Tanasoff C3amelia- asistent comisie
Doamna Tudor, domnul Necula. A votat toata tumea. Cu 12 voturi

pentru, 0 impotriva, 0 abjineri, proiectul are aviz favorabil.

Domnul consitier MITU RAzvAN AUREL - pre9edintele comisiei
va rog daca mai sunt alte Tntrebari sau interpeliri pe final, daca nu,

o sa va rog sa declaram inchisa 9edin Ia. Vi muljumesc frumos!

§edin\a comisiei s-a Tncheiat Ia ora 09:38.

Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat Tn conformitate cu
rezultatele generate de platforma online de videoconferin+a WebEx pe
care s-a desfasurat sedinta.

PRESEDINTE
MI TU :VAN AUREL

SECRETAR
NECULA VALENTIN

Valentin :;’iS::A'“
Necula

Ne(uI a Date: 2022.08.3a
10:52:08 +03'00'
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