INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACAU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ONEŞTI
str. Cașinului nr.15, tel/fax: 0234/313041
e-mail : scoalaunuon@yahoo.com
http://www.scoalaunuonesti.ro

MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE
ȘI CERCETĂRII ȘTINTIFICE

Hotărârea Consiliului de administrație
Ședința din 15.04.2016
cu privire la solicitărilor depuse de cadre didactice titulare şi validarea propunerilor Comisiei de
mobilitate constituite la nivelul unităţii privind acordarea/neacordarea acordului/acordului de
principiu pentru pretransfer în conformitate cu prevederile art. 51-55 din Metodologia-cadru
privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2016-2017,
anexă la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5559/27.10.2015:
1. În unanimitate s-a aprobat acordul de principiu privind pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ,
doamnei DREGHICI A. ELENA cadru didactic titular pe catedra de fizică de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” , judeţul
Bacău, localitatea Bacău, cu specializarea fizică, pentru catedra de fizică, formată dintr-un număr de 18 ore (18 ore TC+CDL
şi 0 ore opţionale), nivelul gimnazial, regimul de mediu urban, cu predare în limba română, care se poate vacanta în etapa
de pretransfer în situaţia în care doamna BASOC LENUȚA, cadru titular la unitatea noastră de învăţământ, obţine
pretransferul pe o altă catedră începând cu 1 septembrie 2016.
În urma verificării documentelor ataşate cererii, Comisia de mobilitate a constatat că doamna DREGHICI A. ELENA
 îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;
 are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei;
 îndeplineşte condiţiile prevăzute la criteriile specifice:1) calificativ FB în ultimii 4 ani școlari; 2) fără sancțiuni
disciplinare, administrative sau penale în ultimii patru ani școlari legate de activitatea de educație; 3) candidat care a
obținut nota 10 (zece) la inspecția la clasă, inspecție evaluată conform anexei 4 din metodologia-cadru citată mai
sus; 4) punctaj minim cerut: 60 de puncte; punctajul obţinut: 60,45 puncte, fiind clasată pe locul I (întâi).
2. În unanimitate nu s-a aprobat cererea privind acordarea pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ,
doamnei CĂLIN I. CARMEN-LILIANA, cadru didactic titular pe catedra de educație tehnologică; educație tehnologică;
opțional în domeniul informatică / tehnologia informației si a comunicațiilor, respectiv de la Școala Gimnazială Nr. 1
Negoiești, Școala Gimnazială „Ghiță Mocanu” Onești; Școala Gimnazială Nr. 1 Negoiești, judeţul Bacău, cu
specializarea educaţie tehnologică, din următoarele motive:
 candidatul nu îndeplinește criteriul specific privind punctajul minim al dosarului (60 de puncte), punctajul realizat fiind
58,56 de puncte.
3. În unanimitate nu s-a aprobat cererea privind acordarea pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ,
doamnei BALAN C. PAULA cadru didactic titular pe postul didactic învățător/institutor pentru învățământul
primar/profesor pentru învățământul primar (în limba română) de la Liceul Tehnologic Oneşti, judeţul Bacău, localitatea
Oneşti,, cu specializările institutori educaţie fizică / licenţiat în sociologie-psihologie, din următoarele motive:
 candidatul nu îndeplinește criteriul specific privind punctajul minim al dosarului (60 de puncte), punctajul realizat fiind
57,65 de puncte.
4. În unanimitate nu s-a aprobat cererea privind acordarea pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ,
doamnei PAIU A. MIRABELA cadru didactic titular pe postul didactic învățător/institutor pentru învățământul
primar/profesor pentru învățământul primar (în limba română) de la Școala Gimnazială Nr. 1 Mănăstirea Cașin, judeţul
Bacău, localitatea Mănăstirea Cașin, cu specializările învăţători-educatoare / licenţiat în comunicare şi relaţii publice, din
următoarele motive:
 candidatul nu îndeplinește criteriul specific privind punctajul minim al dosarului (60 de puncte), punctajul realizat fiind
42,22 de puncte.
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Hotărârea consiliului de administraţie s-a adoptat cu respectarea prevederilor art. 93 și art. 96 alin. (8) din Legea nr.
1/2011 cu modificările şi completările ulterioare

În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 15.04.2016, directorul a emis următoarele
documente:
1.
2.
3.

Adresă de înștiințare a inspectoratului şcolar referitor la acordurile emise pentru transfer pentru
restrângere de activitate/pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ
Acordul de principiu emis de directorul unităţii de învăţământ privind pretransferul consimţit
între unităţile de învăţământ
Adrese de înștiințare emise de director privind refuzul acordului de pretransfer
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA
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