2. Model de acord/acord de principiu emis de directorul unităţii de învăţământ privind transferul pentru restrângere de
activitate/pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ
(Antetul unităţii)
Nr. _______/______________

Către
Domnul/doamna ______________
________( adresa de domiciliu, conform documentelor anexate în dosar) _____
Urmare a solicitării dumneavoastră nr. ___/______ referitoare la transferul pentru restrângere de
activitate/pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant(ă) din unitatea noastră
de învăţământ;
În baza adresei nr. ____/____, anexată solicitării dumneavoastră, prin care conducerea/conducerile __(unitatea/unităţile
în care cadrul didactic este titular)___ îşi exprimă acordul pentru transferul pentru restrângere de
activitate/pretransferul/acordul de principiu pentru pretransfer;
de

învăţământ

Având în vedere că, din analiza documentelor anexate cererii dumneavoastră, rezultă că îndepliniţi condiţiile
legale şi vă încadraţi în criteriile de selecţie stabilite pentru ocuparea postului didactic/catedrei solicitat(e), fiind
clasat(ă) pe locul_________ ;
Vă informăm că, în şedinţa Consiliului de administraţie al _______________________din data de __.___._____
a fost validată propunerea comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii, de acordare a consimţământului privind
transferarea pentru restrângere de activitate/pretransferarea dumneavoastră începând cu 01.09.2016 pe postul
didactic/catedra vacant(ă) de __ (disciplina postului/catedrei, conform Centralizatorului) __, formată dintr-un număr de __ ore (__ ore
TC+CDL şi __ ore opţionale) publicat(ă) de unitatea noastră, având codul _____.
sau
Vă informăm că, în şedinţa Consiliului de administraţie al _______________________din data de __.___._____
a fost validată propunerea comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii privind acordarea de principiu a
consimţământului privind pretransferarea dumneavoastră începând cu 01.09.2016 pe postul didactic/catedra __ (disciplina
postului/catedrei, conform Centralizatorului) __, care se poate vacanta în etapa de pretransfer, formată dintr-un număr de __ ore (__
ore TC+CDL şi __ ore opţionale), în situaţia în care doamna/domnul_________________________ cadru titular la
unitatea noastră de învăţământ obţine pretransferul pe un alt post didactic/pe o altă catedră, începând cu 1 septembrie
2016.
Prezenta comunicare va fi atașată solicitării pe care o veţi depune în atenţia comisiei judeţene/a municipiului
Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru soluţionarea cererilor de transfer
pentru restrângere de activitate/pretransfer în şedinţă publică.

DIRECTOR
_______________
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