Flacăra
olimpică

1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ONEŞTI

În temeiul art. 96 alin. (1) şi art. 97 alin. (1) şi (2) lit. a) şi lit. b) din Legea educaţiei naţionale și în temeiul
Deciziei nr. 805/27.08.2015, emisă de inspectorului școlar general,
având în vedere hotărârea luată de către Consiliul de administraţie în şedinţa din 09.09.2015,

DIRECTORUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 ONEŞTI
DECIDE:
Articol unic. Se acordă doamnei profesor CRISTINA-ANETA AIVĂNESEI
DIPLOMA DE MERIT şi titlul PROFESOR DE NOTA 10
pentru calitatea şi complexitatea activităţii didactice la clasă, pentru rezultate foarte bune la nivelul unităţii de
învăţământ obţinute la examenul de evaluare naţională şi pentru cele mai bune rezultate obţinute în activitatea de
pregătire a elevilor secţiunea concursuri şi olimpiade şcolare naționale destinate elevilor din învăţământul gimnazial
în anul şcolar 2014-2015, disciplina limba și literatura română.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Nr. 48 din 09.09.2015
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ONEŞTI

În temeiul art. 96 alin. (1) şi art. 97 alin. (1) şi (2) lit. a) şi lit. b) din Legea educaţiei naţionale și în temeiul Deciziei nr. 805/27.08.2015, emisă de inspectorului școlar general,
având în vedere hotărârea luată de către Consiliul de administraţie în şedinţa din 09.09.2015,

DIRECTORUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 ONEŞTI
DECIDE:
Articol unic. Se acordă doamnei profesor MARIA ORÎNDARU
DIPLOMA DE MERIT şi titlul PROFESOR DE NOTA 10
pentru calitatea şi complexitatea activităţii didactice la clasă, pentru cele mai bune rezultate la nivelul unităţii de
învăţământ obţinute la examenul de evaluare naţională şi pentru rezultate bune în activitatea de pregătire a
elevilor la olimpiadele școlare în anul 2014-2015, disciplina matematică.

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Nr. 49 din 09.09.2015
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1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ONEŞTI

În temeiul art. 96 alin. (1) şi art. 97 alin. (1) şi (2) lit. a) şi lit. b) din Legea educaţiei naţionale și în temeiul Deciziei nr. 805/27.08.2015, emisă de inspectorului școlar general,
având în vedere hotărârea luată de către Consiliul de administraţie în şedinţa din 09.09.2015,

DIRECTORUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 ONEŞTI
DECIDE:
Articol unic. Se acordă doamnei profesor LENUȚA BASOC
DIPLOMA DE MERIT şi titlul PROFESOR DE NOTA 10
pentru calitatea şi complexitatea activităţii didactice la clasă şi cele mai bune rezultate obţinute la nivelul unităţii
de învăţământ în activitatea de pregătire a elevilor, secţiunea concursuri şi olimpiade şcolare naționale destinate
elevilor din învăţământul gimnazial în anul şcolar 2014-2015, disciplina fizică.

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Nr. 50 din 09.09.2015
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1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ONEŞTI

În temeiul art. 96 alin. (1) şi art. 97 alin. (1) şi (2) lit. a) şi lit. b) din Legea educaţiei naţionale și în temeiul Deciziei nr. 805/27.08.2015, emisă de inspectorului școlar general,
având în vedere hotărârea luată de către Consiliul de administraţie în şedinţa din 09.09.2015,

DIRECTORUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 ONEŞTI
DECIDE:
Articol unic. Se acordă doamnei profesor GABRIELA CĂLIN
DIPLOMA DE MERIT şi titlul PROFESOR DE NOTA 10
pentru calitatea şi complexitatea activităţii didactice la clasă şi cele mai bune rezultate obţinute la nivelul unităţii
de învăţământ în activitatea de pregătire a elevilor, secţiunea concursuri şi olimpiade şcolare naționale destinate
elevilor din învăţământul gimnazial în anul şcolar 2014-2015, disciplina biologie.

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Nr. 51 din 09.09.2015
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1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ONEŞTI

În temeiul art. 96 alin. (1) şi art. 97 alin. (1) şi (2) lit. a) şi lit. b) din Legea educaţiei naţionale și în temeiul Deciziei nr. 805/27.08.2015, emisă de inspectorului școlar general,
având în vedere hotărârea luată de către Consiliul de administraţie în şedinţa din 09.09.2015,

DIRECTORUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 ONEŞTI
DECIDE:
Articol unic. Se acordă doamnei profesor GABI-CARMEN IANCU
DIPLOMA DE MERIT şi titlul PROFESOR DE NOTA 10
pentru calitatea şi complexitatea activităţii didactice la clasă şi cele mai bune rezultate obţinute la nivelul unităţii
de învăţământ în activitatea de pregătire a elevilor, secţiunea concursuri şi olimpiade şcolare naționale destinate
elevilor din învăţământul gimnazial în anul şcolar 2014-2015, disciplina chimie.

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Nr. 52 din 09.09.2015
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ONEŞTI

În temeiul art. 96 alin. (1) şi art. 97 alin. (1) şi (2) lit. a) şi lit. b) din Legea educaţiei naţionale și în temeiul Deciziei nr. 805/27.08.2015, emisă de inspectorului școlar general,
având în vedere hotărârea luată de către Consiliul de administraţie în şedinţa din 09.09.2015,

DIRECTORUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 ONEŞTI
DECIDE:
Articol unic. Se acordă domnului profesor CORNELIU SBURLAN
DIPLOMA DE MERIT şi titlul PROFESOR DE NOTA 10
pentru calitatea şi complexitatea activităţii didactice la clasă şi cele mai bune rezultate obţinute la nivelul unităţii
de învăţământ în activitatea de pregătire a elevilor, secţiunea concursuri şi olimpiade şcolare naționale destinate
elevilor din învăţământul gimnazial în anul şcolar 2014-2015, disciplina educație fizică

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Nr. 53 din 09.09.2015
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2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ONEŞTI

În temeiul art. 96 alin. (1) şi art. 97 alin. (1) şi (2) lit. a) şi lit. b) din Legea educaţiei naţionale și în temeiul Deciziei nr. 805/27.08.2015, emisă de inspectorului școlar general,
având în vedere hotărârea luată de către Consiliul de administraţie în şedinţa din 09.09.2015,

DIRECTORUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 ONEŞTI
DECIDE:
Articol unic. Se acordă doamnei profesor EUGENIA-CLAUDIA FOLEA-PATRIU
DIPLOMA DE MERIT
pentru calitatea şi complexitatea activităţii didactice la clasă şi rezultate bune obţinute la nivelul unităţii de
învăţământ în activitatea de pregătire a elevilor, secţiunea concursuri şi olimpiade şcolare destinate elevilor din
învăţământul gimnazial în anul şcolar 2014-2015, disciplina limba și literatura română.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Nr. 54 din 09.09.2015
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ONEŞTI

În temeiul art. 96 alin. (1) şi art. 97 alin. (1) şi (2) lit. a) şi lit. b) din Legea educaţiei naţionale și în temeiul
Deciziei nr. 805/27.08.2015, emisă de inspectorului școlar general,
având în vedere hotărârea luată de către Consiliul de administraţie în şedinţa din 09.09.2015,
DIRECTORUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 ONEŞTI
DECIDE:

Articol unic. Se acordă profesor PAULA CAUTIȘ
DIPLOMA DE MERIT
pentru calitatea şi complexitatea activităţii didactice la clasă şi rezultate bune obţinute la nivelul unităţii de
învăţământ în activitatea de pregătire a elevilor, secţiunea concursuri şi olimpiade şcolare destinate elevilor din
învăţământul gimnazial în anul şcolar 2014-2015, disciplina religie.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Nr. 55 din 09.09.2015
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ONEŞTI

În temeiul art. 96 alin. (1) şi art. 97 alin. (1) şi (2) lit. a) şi lit. b) din Legea educaţiei naţionale, raportat la
Decizia 945/27.08.2014 a inspectorului şcolar general,
având în vedere hotărârea luată de către Consiliul de administraţie în şedinţa din 09.09.2015,

DIRECTORUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 ONEŞTI
DECIDE:
Articol unic. Se acordă domnului profesor GHEORGHE SBÂRCEA
DIPLOMA DE MERIT
pentru calitatea şi complexitatea activităţii didactice la clasă şi rezultate bune obţinute la nivelul unităţii de
învăţământ în activitatea de pregătire a elevilor, secţiunea concursuri extracurriculare destinate elevilor din
învăţământul gimnazial în anul şcolar 2014-2015, disciplina geografie.

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Nr. 56 din 09.09.2015

