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

Nr. 949 din 15.04.2016

Către
Doamna PAIU A. MIRABELA
municipiul Onești, Cal. Mărășești nr. 1, sc. D, ap. 2
Urmare a solicitării dumneavoastră nr. 949/05.04.2016, referitoare la pretransferul consimţit între unităţile de
învăţământ pe un post didactic vacant din unitatea noastră de învăţământ,
deoarece din analiza documentelor anexate cererii dumneavoastră rezultă că îndepliniți condițiile legale dar nu vă
încadrați în criteriile de selecţie stabilite pentru ocuparea postului didactic solicitat,
vă informăm că, în cazul dumneavoastră, în ședința Consiliului de administrație din 15.04.2016 a hotărât refuzarea
acordului de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ pentru ocuparea postului didactic de învățător/institutor
pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar (în limba română) de la Școala Gimnazială Nr.1 Onești,
din următoarele motive:
 nu îndepliniți criteriul specific privind punctajul minim al dosarului (60 de puncte), punctajul realizat fiind 42,22 de
puncte.

DIRECTOR
PROF. DAN ZAHARIA

Red./Dact./2 ex.

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

Nr. 977 din 15.04.2016

Către
Doamna BALAN C. PAULA
municipiul Onești, str. Jupiter, nr. 4, sc. A, ap. 6
Urmare a solicitării dumneavoastră nr. 977/05.04.2016, referitoare la pretransferul consimțit între unitățile de
învățământ pe un post didactic vacant din unitatea noastră de învățământ,
deoarece din analiza documentelor anexate cererii dumneavoastră rezultă că îndepliniți condițiile legale dar nu vă
încadrați în criteriile de selecţie stabilite pentru ocuparea postului didactic solicitat,
vă informăm că, în cazul dumneavoastră, în ședința Consiliului de administrație din 15.04.2016 a hotărât refuzarea
acordului de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ pentru ocuparea postului didactic de învățător/ institutor
pentru învățământul primar/ profesor pentru învățământul primar (în limba română) de la Școala Gimnazială Nr.1 Onești,
din următoarele motive:
 nu îndepliniți criteriul specific privind punctajul minim al dosarului (60 de puncte), punctajul realizat fiind 57,65 de
puncte.

DIRECTOR
PROF. DAN ZAHARIA

Red./Dact./2 ex.

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

Nr. 948 din 15.04.2016

Către
Doamna CĂLIN I. CARMEN-LILIANA
municipiul Onești, str. 1 Mai, nr. 8, sc. B, ap. 7
Urmare a solicitării dumneavoastră nr. 948/05.04.2016, referitoare la pretransferul consimțit între unitățile de
învățământ pe un post didactic vacant din unitatea noastră de învățământ,
deoarece din analiza documentelor anexate cererii dumneavoastră rezultă că îndepliniți condițiile legale dar nu vă
încadrați în criteriile de selecţie stabilite pentru ocuparea postului didactic solicitat,
vă informăm că, în cazul dumneavoastră, în ședința Consiliului de administrație din 15.04.2016 a hotărât refuzarea
acordului de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ pentru ocuparea catedrei de educație tehnologică de la
Școala Gimnazială Nr.1 Onești, din următoarele motive:
 nu îndepliniți criteriul specific privind punctajul minim al dosarului (60 de puncte), punctajul realizat fiind 58,56 de
puncte.

DIRECTOR
PROF. DAN ZAHARIA

Red./Dact./2 ex.

