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MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE
ȘI CERCETĂRII ȘTINTIFICE

Hotărârea Consiliului de administrație
Ședința extraordinară din 20.04.2016
cu privire la adresa Inspectoratului Școlar Județean Bacău nr. 2969/19.04.2016, înregistrată la
unitatea de învățământ sub nr. 1058/19.04.2016, privind acordarea de principiu a
pretransferului candidatei DREGICI A. ELENA pe 18 ore de fizică:
Având în vedere că în conformitate cu Decizia ISJ nr. 275/82/22.04.2015, doamna prof. PAMFILE
I.GABRIELA-MARGARETA este titulară pe ore din catedra de chimie la Școala Gimnazială Nr. 1 Onești +
Școala Gimnazială Bogdănești + Liceul Tehnologic Onești,
având în vedere că doamna prof. PAMFILE I.GABRIELA-MARGARETA, conform actelor de studii, a

absolvit, cu diplomă de licență, Facultate de Chimie, specializarea chimie-fizică, Universitatea „Al. I.
Cuza” Iași,
având în vedere declarația scrisă a doamnei prof. PAMFILE I.GABRIELA-MARGARETA, conform

căreia doamna profesor nu dorește realiza întregirii normei didactică începând cu anul şcolar 2016-2017
pe ore din catedra de fizică (18 ore),
cu unanimitate de voturi Consiliul de administraţie a menținut acordul de principiu privind pretransferul
consimţit între unităţile de învăţământ pentru candidata 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.
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 hotărârea Consiliului de administrație din 15.04.2016, directorul a emis următoarele
documente:
1.

Adresă de înștiințare a inspectoratului şcolar referitore la menținerea acordului de principiu privind
pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ pentru candidata DREGHICI A. ELENA
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA
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