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2562 3 Clubul Sportiv Școlar nr. 4  
CLUBURI 
SPORTIVE 
SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE 
SPORTIVA DE SPECIALITATE BASCHET 18 0

1. Ultimii 4 ani calificativ FB
2. 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani cf. art.245 din 
Legea 1/2011

2564 3 Clubul Sportiv Școlar nr. 4  
CLUBURI 
SPORTIVE 
SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE 
SPORTIVA DE SPECIALITATE BASCHET 18 0

1. Ultimii 4 ani calificativ FB
2. 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani cf. art.245 din 
Legea 1/2011

2560 3 Clubul Sportiv Școlar nr. 4  
CLUBURI 
SPORTIVE 
SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE 
SPORTIVA DE SPECIALITATE BASCHET 18 0

1. Ultimii 4 ani calificativ FB
2. 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani cf. art.245 din 
Legea 1/2011

2565 3 Clubul Sportiv Școlar nr. 4  
CLUBURI 
SPORTIVE 
SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE 
SPORTIVA DE SPECIALITATE BASCHET 18 0

1. Ultimii 4 ani calificativ FB
2. 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani cf. art.245 din 
Legea 1/2011

2555 3 Clubul Sportiv Școlar nr. 4  
CLUBURI 
SPORTIVE 
SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE 
SPORTIVA DE SPECIALITATE ATLETISM 18 0 1. Calificativ Foarte Bine in ultimii 5 ani scolari

1761 3 Colegiul Național "Matei 
Basarab"  LICEAL EDUCATIE MUZICALA 12 2

CALIFICATIV "FOARTE BINE" ÎN ULTIMII 4 ANI 
ŞCOLARI ÎNCHEIAŢI
REZULTATUL OBŢINUT ÎN URMA INSPECŢIEI LA 
CLASĂ

6889 3 Colegiul Național "Matei 
Basarab"  LICEAL FIZICA 9 0

CALIFICATIV "FOARTE BINE" ÎN ULTIMII 4 ANI 
ŞCOLARI ÎNCHEIAŢI
REZULTATUL OBŢINUT ÎN URMA INSPECŢIEI LA 
CLASĂ

1762 3 Colegiul Național "Matei 
Basarab"  LICEAL INFORMATICA INFORMATICA 8 1

CALIFICATIV "FOARTE BINE" ÎN ULTIMII 4 ANI 
ŞCOLARI ÎNCHEIAŢI
REZULTATUL OBŢINUT ÎN URMA INSPECŢIEI LA 
CLASĂ

1753 3 Colegiul Național "Matei 
Basarab"  LICEAL LIMBA FRANCEZA 7 0

CALIFICATIV "FOARTE BINE" ÎN ULTIMII 4 ANI 
ŞCOLARI ÎNCHEIAŢI
REZULTATUL OBŢINUT ÎN URMA INSPECŢIEI LA 
CLASĂ

1752 3 Colegiul Național "Matei 
Basarab"  LICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 4 0

CALIFICATIV "FOARTE BINE" ÎN ULTIMII 4 ANI 
ŞCOLARI ÎNCHEIAŢI
REZULTATUL OBŢINUT ÎN URMA INSPECŢIEI LA 
CLASĂ

1760 3 Colegiul Național "Matei 
Basarab"  LICEAL RELIGIE ORTODOXA 10 0

CALIFICATIV "FOARTE BINE" ÎN ULTIMII 4 ANI 
ŞCOLARI ÎNCHEIAŢI
REZULTATUL OBŢINUT ÎN URMA INSPECŢIEI LA 
CLASĂ
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1768 3 Colegiul Tehnic "Anghel 
Saligny"  LICEAL CHIMIE 14 0

Obtinerea de 90 credite transferabile conform art. 245 alin 
6 din Legea Educatiei Nationale;    
Participarea la cursuri de formare in specialitate
Gradul didactic obtinut cu rezultate bune, in concordanta 
cu vechimea, adica definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de 
la debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel 
mult 4 ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult 4 ani de la obtinerea gradului II
Obtinerea de performante cu elevii la Olimpiade si 
concursuri scolare;               
Initierea si / sau implicarea in derularea unor proiecte 
educationale;      
Participarea la concursuri scolare si activitati 
extracurriculare;
Calificativul „ Foarte bine” obtinut in ultimii 5 ani;                 
Activitati in colective de elaborare a normelor scolare, 
documentelor scolare, a programelor scolare pentru 
optionale, a subiectelor pentru examene si concursuri 
scolare.

1797 3 Colegiul Tehnic "Anghel 
Saligny"  LICEAL EDUCATIE MUZICALA 8 0

Obtinerea de 90 credite transferabile conform art. 245 alin 
6 din Legea Educatiei Nationale;    
Participarea la cursuri de formare in specialitate
Gradul didactic obtinut cu rezultate bune, in concordanta 
cu vechimea, adica definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de 
la debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel 
mult 4 ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult 4 ani de la obtinerea gradului II
Obtinerea de performante cu elevii la Olimpiade si 
concursuri scolare;               
Initierea si / sau implicarea in derularea unor proiecte 
educationale;      
Participarea la concursuri scolare si activitati 
extracurriculare;
Calificativul „ Foarte bine” obtinut in ultimii 5 ani;                 
Activitati in colective de elaborare a normelor scolare, 
documentelor scolare, a programelor scolare pentru 
optionale, a subiectelor pentru examene si concursuri 
scolare.
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1774 3 Colegiul Tehnic "Anghel 
Saligny"  LICEAL EDUCATIE VIZUALA 4 0

Obtinerea de 90 credite transferabile conform art. 245 alin 
6 din Legea Educatiei Nationale;    
Participarea la cursuri de formare in specialitate
Gradul didactic obtinut cu rezultate bune, in concordanta 
cu vechimea, adica definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de 
la debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel 
mult 4 ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult 4 ani de la obtinerea gradului II
Obtinerea de performante cu elevii la Olimpiade si 
concursuri scolare;               
Initierea si / sau implicarea in derularea unor proiecte 
educationale;      
Participarea la concursuri scolare si activitati 
extracurriculare;
Calificativul „ Foarte bine” obtinut in ultimii 5 ani;                 
Activitati in colective de elaborare a normelor scolare, 
documentelor scolare, a programelor scolare pentru 
optionale, a subiectelor pentru examene si concursuri 
scolare.

1771 3 Colegiul Tehnic "Anghel 
Saligny"  LICEAL FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI 

COMUNICARE 8 0

Obtinerea de 90 credite transferabile conform art. 245 alin 
6 din Legea Educatiei Nationale;    
Participarea la cursuri de formare in specialitate
Gradul didactic obtinut cu rezultate bune, in concordanta 
cu vechimea, adica definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de 
la debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel 
mult 4 ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult 4 ani de la obtinerea gradului II
Obtinerea de performante cu elevii la Olimpiade si 
concursuri scolare;               
Initierea si / sau implicarea in derularea unor proiecte 
educationale;      
Participarea la concursuri scolare si activitati 
extracurriculare;
Calificativul „ Foarte bine” obtinut in ultimii 5 ani;                 
Activitati in colective de elaborare a normelor scolare, 
documentelor scolare, a programelor scolare pentru 
optionale, a subiectelor pentru examene si concursuri 
scolare.
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1770 3 Colegiul Tehnic "Anghel 
Saligny"  LICEAL GEOGRAFIE 10 0

Obtinerea de 90 credite transferabile conform art. 245 alin 
6 din Legea Educatiei Nationale;    
Participarea la cursuri de formare in specialitate
Gradul didactic obtinut cu rezultate bune, in concordanta 
cu vechimea, adica definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de 
la debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel 
mult 4 ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult 4 ani de la obtinerea gradului II
Obtinerea de performante cu elevii la Olimpiade si 
concursuri scolare;               
Initierea si / sau implicarea in derularea unor proiecte 
educationale;      
Participarea la concursuri scolare si activitati 
extracurriculare;
Calificativul „ Foarte bine” obtinut in ultimii 5 ani;                 
Activitati in colective de elaborare a normelor scolare, 
documentelor scolare, a programelor scolare pentru 
optionale, a subiectelor pentru examene si concursuri 
scolare.

1767 3 Colegiul Tehnic "Anghel 
Saligny"  LICEAL INFORMATICA INFORMATICA 14 0

Obtinerea de 90 credite transferabile conform art. 245 alin 
6 din Legea Educatiei Nationale;    
Participarea la cursuri de formare in specialitate
Gradul didactic obtinut cu rezultate bune, in concordanta 
cu vechimea, adica definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de 
la debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel 
mult 4 ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult 4 ani de la obtinerea gradului II
Obtinerea de performante cu elevii la Olimpiade si 
concursuri scolare;               
Initierea si / sau implicarea in derularea unor proiecte 
educationale;      
Participarea la concursuri scolare si activitati 
extracurriculare;
Calificativul „ Foarte bine” obtinut in ultimii 5 ani;                 
Activitati in colective de elaborare a normelor scolare, 
documentelor scolare, a programelor scolare pentru 
optionale, a subiectelor pentru examene si concursuri 
scolare.
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1765 3 Colegiul Tehnic "Anghel 
Saligny"  LICEAL LIMBA ENGLEZA 6 0

Obtinerea de 90 credite transferabile conform art. 245 alin 
6 din Legea Educatiei Nationale;    
Participarea la cursuri de formare in specialitate
Gradul didactic obtinut cu rezultate bune, in concordanta 
cu vechimea, adica definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de 
la debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel 
mult 4 ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult 4 ani de la obtinerea gradului II
Obtinerea de performante cu elevii la Olimpiade si 
concursuri scolare;               
Initierea si / sau implicarea in derularea unor proiecte 
educationale;      
Participarea la concursuri scolare si activitati 
extracurriculare;
Calificativul „ Foarte bine” obtinut in ultimii 5 ani;                 
Activitati in colective de elaborare a normelor scolare, 
documentelor scolare, a programelor scolare pentru 
optionale, a subiectelor pentru examene si concursuri 
scolare.

1764 3 Colegiul Tehnic "Anghel 
Saligny"  LICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 18 0

Obtinerea de 90 credite transferabile conform art. 245 alin 
6 din Legea Educatiei Nationale;    
Participarea la cursuri de formare in specialitate
Gradul didactic obtinut cu rezultate bune, in concordanta 
cu vechimea, adica definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de 
la debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel 
mult 4 ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult 4 ani de la obtinerea gradului II
Obtinerea de performante cu elevii la Olimpiade si 
concursuri scolare;               
Initierea si / sau implicarea in derularea unor proiecte 
educationale;      
Participarea la concursuri scolare si activitati 
extracurriculare;
Calificativul „ Foarte bine” obtinut in ultimii 5 ani;                 
Activitati in colective de elaborare a normelor scolare, 
documentelor scolare, a programelor scolare pentru 
optionale, a subiectelor pentru examene si concursuri 
scolare.
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1802 3 Colegiul Tehnic "Anghel 
Saligny"  LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA 
(CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE / 
CONSTRUCTII)

CONSTRUCTII SI LUCRARI 
PUBLICE / CONSTRUCTII 4 0

Obtinerea de 90 credite transferabile conform art. 245 alin 
6 din Legea Educatiei Nationale;    
Participarea la cursuri de formare in specialitate
Gradul didactic obtinut cu rezultate bune, in concordanta 
cu vechimea, adica definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de 
la debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel 
mult 4 ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult 4 ani de la obtinerea gradului II
Obtinerea de performante cu elevii la Olimpiade si 
concursuri scolare;               
Initierea si / sau implicarea in derularea unor proiecte 
educationale;      
Participarea la concursuri scolare si activitati 
extracurriculare;
Calificativul „ Foarte bine” obtinut in ultimii 5 ani;                 
Activitati in colective de elaborare a normelor scolare, 
documentelor scolare, a programelor scolare pentru 
optionale, a subiectelor pentru examene si concursuri 
scolare.

1803 3 Colegiul Tehnic "Anghel 
Saligny"  LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA 
(ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA / 
ELECTROTEHNICA

ELECTROTEHNICA, 
ELECTROMECANICA, 
ENERGETICA / 
ELECTROTEHNICA - 
ELECTROMECANICA - 
ENERGETICA

3 0

Obtinerea de 90 credite transferabile conform art. 245 alin 
6 din Legea Educatiei Nationale;    
Participarea la cursuri de formare in specialitate
Gradul didactic obtinut cu rezultate bune, in concordanta 
cu vechimea, adica definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de 
la debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel 
mult 4 ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult 4 ani de la obtinerea gradului II
Obtinerea de performante cu elevii la Olimpiade si 
concursuri scolare;               
Initierea si / sau implicarea in derularea unor proiecte 
educationale;      
Participarea la concursuri scolare si activitati 
extracurriculare;
Calificativul „ Foarte bine” obtinut in ultimii 5 ani;                 
Activitati in colective de elaborare a normelor scolare, 
documentelor scolare, a programelor scolare pentru 
optionale, a subiectelor pentru examene si concursuri 
scolare.
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1800 3 Colegiul Tehnic "Anghel 
Saligny"  LICEAL PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA 

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA - 
MECANICA AGRICOLA - 
MECANICA IN CONSTRUCTII - 
MECANICA NAVE - 
METALURGIE - PETROL SI 
GAZE

24 0

Obtinerea de 90 credite transferabile conform art. 245 alin 
6 din Legea Educatiei Nationale;    
Participarea la cursuri de formare in specialitate
Gradul didactic obtinut cu rezultate bune, in concordanta 
cu vechimea, adica definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de 
la debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel 
mult 4 ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult 4 ani de la obtinerea gradului II
Obtinerea de performante cu elevii la Olimpiade si 
concursuri scolare;               
Initierea si / sau implicarea in derularea unor proiecte 
educationale;      
Participarea la concursuri scolare si activitati 
extracurriculare;
Calificativul „ Foarte bine” obtinut in ultimii 5 ani;                 
Activitati in colective de elaborare a normelor scolare, 
documentelor scolare, a programelor scolare pentru 
optionale, a subiectelor pentru examene si concursuri 
scolare.

1801 3 Colegiul Tehnic "Anghel 
Saligny"  LICEAL PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA 

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA - 
MECANICA AGRICOLA - 
MECANICA IN CONSTRUCTII - 
MECANICA NAVE - 
METALURGIE - PETROL SI 
GAZE

15 0

Obtinerea de 90 credite transferabile conform art. 245 alin 
6 din Legea Educatiei Nationale;    
Participarea la cursuri de formare in specialitate
Gradul didactic obtinut cu rezultate bune, in concordanta 
cu vechimea, adica definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de 
la debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel 
mult 4 ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult 4 ani de la obtinerea gradului II
Obtinerea de performante cu elevii la Olimpiade si 
concursuri scolare;               
Initierea si / sau implicarea in derularea unor proiecte 
educationale;      
Participarea la concursuri scolare si activitati 
extracurriculare;
Calificativul „ Foarte bine” obtinut in ultimii 5 ani;                 
Activitati in colective de elaborare a normelor scolare, 
documentelor scolare, a programelor scolare pentru 
optionale, a subiectelor pentru examene si concursuri 
scolare.
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1804 3 Colegiul Tehnic "Anghel 
Saligny"  LICEAL PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA 

(PROTECTIA MEDIULUI) PROTECTIA MEDIULUI 5 0

Obtinerea de 90 credite transferabile conform art. 245 alin 
6 din Legea Educatiei Nationale;    
Participarea la cursuri de formare in specialitate
Gradul didactic obtinut cu rezultate bune, in concordanta 
cu vechimea, adica definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de 
la debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel 
mult 4 ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult 4 ani de la obtinerea gradului II
Obtinerea de performante cu elevii la Olimpiade si 
concursuri scolare;               
Initierea si / sau implicarea in derularea unor proiecte 
educationale;      
Participarea la concursuri scolare si activitati 
extracurriculare;
Calificativul „ Foarte bine” obtinut in ultimii 5 ani;                 
Activitati in colective de elaborare a normelor scolare, 
documentelor scolare, a programelor scolare pentru 
optionale, a subiectelor pentru examene si concursuri 
scolare.

1772 3 Colegiul Tehnic "Anghel 
Saligny"  LICEAL PSIHOLOGIE 2 0

Obtinerea de 90 credite transferabile conform art. 245 alin 
6 din Legea Educatiei Nationale;    
Participarea la cursuri de formare in specialitate
Gradul didactic obtinut cu rezultate bune, in concordanta 
cu vechimea, adica definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de 
la debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel 
mult 4 ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult 4 ani de la obtinerea gradului II
Obtinerea de performante cu elevii la Olimpiade si 
concursuri scolare;               
Initierea si / sau implicarea in derularea unor proiecte 
educationale;      
Participarea la concursuri scolare si activitati 
extracurriculare;
Calificativul „ Foarte bine” obtinut in ultimii 5 ani;                 
Activitati in colective de elaborare a normelor scolare, 
documentelor scolare, a programelor scolare pentru 
optionale, a subiectelor pentru examene si concursuri 
scolare.
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1773 3 Colegiul Tehnic "Anghel 
Saligny"  LICEAL RELIGIE ORTODOXA 5 0

Obtinerea de 90 credite transferabile conform art. 245 alin 
6 din Legea Educatiei Nationale;    
Participarea la cursuri de formare in specialitate
Gradul didactic obtinut cu rezultate bune, in concordanta 
cu vechimea, adica definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de 
la debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel 
mult 4 ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult 4 ani de la obtinerea gradului II
Obtinerea de performante cu elevii la Olimpiade si 
concursuri scolare;               
Initierea si / sau implicarea in derularea unor proiecte 
educationale;      
Participarea la concursuri scolare si activitati 
extracurriculare;
Calificativul „ Foarte bine” obtinut in ultimii 5 ani;                 
Activitati in colective de elaborare a normelor scolare, 
documentelor scolare, a programelor scolare pentru 
optionale, a subiectelor pentru examene si concursuri 
scolare.

1987 3 Colegiul Tehnic "Costin D. 
Nenițescu"  LICEAL BIOLOGIE 2 2

Calificativul FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Rezultate obtinute in urma inspectiilor la clasa
Competente in utilizarea calculatorului
Activitati extrascolare si extracurriculare

1986 3 Colegiul Tehnic "Costin D. 
Nenițescu"  LICEAL CHIMIE 8 0

Calificativul FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Rezultate obtinute in urma inspectiilor la clasa
Competente in utilizarea calculatorului
Activitati extrascolare si extracurriculare

1988 3 Colegiul Tehnic "Costin D. 
Nenițescu"  LICEAL ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA 12 0

Calificativul FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Rezultate obtinute in urma inspectiilor la clasa
Competente in utilizarea calculatorului
Activitati extrascolare si extracurriculare

1991 3 Colegiul Tehnic "Costin D. 
Nenițescu"  LICEAL EDUCATIE MUZICALA 1 0

Calificativul FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Rezultate obtinute in urma inspectiilor la clasa
Competente in utilizarea calculatorului
Activitati extrascolare si extracurriculare

1990 3 Colegiul Tehnic "Costin D. 
Nenițescu"  LICEAL EDUCATIE VIZUALA 1 0

Calificativul FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Rezultate obtinute in urma inspectiilor la clasa
Competente in utilizarea calculatorului
Activitati extrascolare si extracurriculare

5476 3 Colegiul Tehnic "Costin D. 
Nenițescu"  LICEAL FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI 

COMUNICARE 4 0
Calificativul FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Rezultate obtinute in urma inspectiilor la clasa
Competente in utilizarea calculatorului
Activitati extrascolare si extracurriculare

2051 3 Colegiul Tehnic "Costin D. 
Nenițescu"  LICEAL INDUSTRIE ALIMENTARA 20 0

Calificativul FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Rezultate obtinute in urma inspectiilor la clasa
Competente in utilizarea calculatorului
Activitati extrascolare si extracurriculare
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2052 3 Colegiul Tehnic "Costin D. 
Nenițescu"  LICEAL INDUSTRIE ALIMENTARA 20 0

Calificativul FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Rezultate obtinute in urma inspectiilor la clasa
Competente in utilizarea calculatorului
Activitati extrascolare si extracurriculare

2053 3 Colegiul Tehnic "Costin D. 
Nenițescu"  LICEAL INDUSTRIE ALIMENTARA 4 0

Calificativul FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Rezultate obtinute in urma inspectiilor la clasa
Competente in utilizarea calculatorului
Activitati extrascolare si extracurriculare

1980 3 Colegiul Tehnic "Costin D. 
Nenițescu"  LICEAL LIMBA ENGLEZA 14 4

Calificativul FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Rezultate obtinute in urma inspectiilor la clasa
Competente in utilizarea calculatorului
Activitati extrascolare si extracurriculare

1981 3 Colegiul Tehnic "Costin D. 
Nenițescu"  LICEAL LIMBA ENGLEZA 6 4

Calificativul FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Rezultate obtinute in urma inspectiilor la clasa
Competente in utilizarea calculatorului
Activitati extrascolare si extracurriculare

1982 3 Colegiul Tehnic "Costin D. 
Nenițescu"  LICEAL LIMBA FRANCEZA 18 0

Calificativul FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Rezultate obtinute in urma inspectiilor la clasa
Competente in utilizarea calculatorului
Activitati extrascolare si extracurriculare

1983 3 Colegiul Tehnic "Costin D. 
Nenițescu"  LICEAL LIMBA FRANCEZA 6 0

Calificativul FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Rezultate obtinute in urma inspectiilor la clasa
Competente in utilizarea calculatorului
Activitati extrascolare si extracurriculare

1979 3 Colegiul Tehnic "Costin D. 
Nenițescu"  LICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 12 0

Calificativul FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Rezultate obtinute in urma inspectiilor la clasa
Competente in utilizarea calculatorului
Activitati extrascolare si extracurriculare

5473 3 Colegiul Tehnic "Costin D. 
Nenițescu"  LICEAL LIMBA SPANIOLA 8 0

Calificativul FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Rezultate obtinute in urma inspectiilor la clasa
Competente in utilizarea calculatorului
Activitati extrascolare si extracurriculare

1984 3 Colegiul Tehnic "Costin D. 
Nenițescu"  LICEAL MATEMATICA 3 2

Calificativul FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Rezultate obtinute in urma inspectiilor la clasa
Competente in utilizarea calculatorului
Activitati extrascolare si extracurriculare

1992 3 Colegiul Tehnic "Costin D. 
Nenițescu"  LICEAL PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (CHIMIE 

INDUSTRIALA / CHIMIE INDUSTRIALA)
CHIMIE INDUSTRIALA / 
CHIMIE INDUSTRIALA 17 0

Calificativul FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Rezultate obtinute in urma inspectiilor la clasa
Competente in utilizarea calculatorului
Activitati extrascolare si extracurriculare

1993 3 Colegiul Tehnic "Costin D. 
Nenițescu"  LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA 
(INDUSTRIE ALIMENTARA / INDUSTRIA 
ALIMENTARA)

INDUSTRIE ALIMENTARA / 
INDUSTRIA ALIMENTARA 8 0

Calificativul FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Rezultate obtinute in urma inspectiilor la clasa
Competente in utilizarea calculatorului
Activitati extrascolare si extracurriculare
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1989 3 Colegiul Tehnic "Costin D. 
Nenițescu"  LICEAL RELIGIE ORTODOXA 18 0

Calificativul FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Rezultate obtinute in urma inspectiilor la clasa
Competente in utilizarea calculatorului
Activitati extrascolare si extracurriculare

1985 3 Colegiul Tehnic "Costin D. 
Nenițescu"  LICEAL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A 

COMUNICATIILOR INFORMATICA 7 0
Calificativul FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Rezultate obtinute in urma inspectiilor la clasa
Competente in utilizarea calculatorului
Activitati extrascolare si extracurriculare

1827 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / 
ALIMENTATIE PUBLICA 18 0

 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani

1828 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / 
ALIMENTATIE PUBLICA 18 0

 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani

1829 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / 
ALIMENTATIE PUBLICA 18 0

 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani

1814 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL BIOLOGIE 18 0
 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani, 

1815 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL BIOLOGIE 16 2
 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani, 

1822 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA 18 0
 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani

1825 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 16 2
 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani

1826 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 10 0
 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani

1820 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI 
COMUNICARE 15 0

 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani

6867 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL FIZICA 12 0
 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani

1817 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL GEOGRAFIE 15 0
 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani

1818 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL ISTORIE 18 0
 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani

1819 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL ISTORIE 9 0
 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani

1808 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL LIMBA ENGLEZA 15 3
 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani

1805 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 18 0
 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani, 
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1806 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 18 0
 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani, 

1807 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 10 0
 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani, 

1810 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL MATEMATICA 18 0
 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani, 

1811 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL MATEMATICA 12 0
 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani, 

1835 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL
PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA 
(ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / 
ALIMENTATIE PUBLICA)

ALIMENTATIE PUBLICA SI 
TURISM / ALIMENTATIE 
PUBLICA

20 0
 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani

1833 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL
PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA 
(ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / 
ALIMENTATIE PUBLICA)

ALIMENTATIE PUBLICA SI 
TURISM / ALIMENTATIE 
PUBLICA

24 0
 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani

1834 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL
PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA 
(ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / 
ALIMENTATIE PUBLICA)

ALIMENTATIE PUBLICA SI 
TURISM / ALIMENTATIE 
PUBLICA

24 0
 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani

1832 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL
PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA 
(CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE / 
INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII)

CONSTRUCTII SI LUCRARI 
PUBLICE / INSTALATII 
PENTRU CONSTRUCTII

7 0
 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani

1821 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL PSIHOLOGIE 9 0
 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani

1812 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"  LICEAL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR INFORMATICA 10 0

 calificativ foarte bine în ultimii 5 ani şi fără sancţiuni 
disciplinare, dovezi ale existenţei celor 90 de credite 
profesionale transferabile cumulate în ultimii 5 ani

1087 3 Grădinița "Brândușa"  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
Calificativ FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
90 de credite transferabile in ultimii 5 ani cf. art.245 din 
Legea 1/2011

1088 3 Grădinița "Brândușa"  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
Calificativ FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
90 de credite transferabile in ultimii 5 ani cf. art.245 din 
Legea 1/2011

1091 3 Grădinița "Brândușa"  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
Calificativ FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
90 de credite transferabile in ultimii 5 ani cf. art.245 din 
Legea 1/2011

1092 3 Grădinița "Brândușa"  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
Calificativ FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
90 de credite transferabile in ultimii 5 ani cf. art.245 din 
Legea 1/2011

1078 3 Grădinița nr. 160  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Absolvent de liceu / colegiu pedagogic / scoala normala 
si studii superioare
2. Calificativul FB in ultimii ani
3. 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani cf. art.245 din 
Legea 1/2011 
4. Punctajul minim al dosarului evaluat de comisie sa 
intruneasca 30 puncte
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1082 3 Grădinița nr. 160  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Absolvent de liceu / colegiu pedagogic / scoala normala 
si studii superioare
2. Calificativul FB in ultimii ani
3. 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani cf. art.245 din 
Legea 1/2011 
4. Punctajul minim al dosarului evaluat de comisie sa 
intruneasca 30 puncte

1080 3 Grădinița nr. 160  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Absolvent de liceu / colegiu pedagogic / scoala normala 
si studii superioare
2. Calificativul FB in ultimii ani
3. 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani cf. art.245 din 
Legea 1/2011 
4. Punctajul minim al dosarului evaluat de comisie sa 
intruneasca 30 puncte

1083 3 Grădinița nr. 160  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Absolvent de liceu / colegiu pedagogic / scoala normala 
si studii superioare
2. Calificativul FB in ultimii ani
3. 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani cf. art.245 din 
Legea 1/2011 
4. Punctajul minim al dosarului evaluat de comisie sa 
intruneasca 30 puncte

1084 3 Grădinița nr. 160  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Absolvent de liceu / colegiu pedagogic / scoala normala 
si studii superioare
2. Calificativul FB in ultimii ani
3. 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani cf. art.245 din 
Legea 1/2011 
4. Punctajul minim al dosarului evaluat de comisie sa 
intruneasca 30 puncte

1079 3 Grădinița nr. 160  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Absolvent de liceu / colegiu pedagogic / scoala normala 
si studii superioare
2. Calificativul FB in ultimii ani
3. 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani cf. art.245 din 
Legea 1/2011 
4. Punctajul minim al dosarului evaluat de comisie sa 
intruneasca 30 puncte

1081 3 Grădinița nr. 160  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Absolvent de liceu / colegiu pedagogic / scoala normala 
si studii superioare
2. Calificativul FB in ultimii ani
3. 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani cf. art.245 din 
Legea 1/2011 
4. Punctajul minim al dosarului evaluat de comisie sa 
intruneasca 30 puncte

1085 3 Grădinița nr. 160  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Absolvent de liceu / colegiu pedagogic / scoala normala 
si studii superioare
2. Calificativul FB in ultimii ani
3. 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani cf. art.245 din 
Legea 1/2011 
4. Punctajul minim al dosarului evaluat de comisie sa 
intruneasca 30 puncte



Cod post

Se
cto

r

Unitatea de învățământ Alte unități de 
învățământ

Nivel de 
învățământ Disciplina postului Probă practică TC CDS Conditii specifice de ocupare a postului (pretransfer)

1086 3 Grădinița nr. 160  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Absolvent de liceu / colegiu pedagogic / scoala normala 
si studii superioare
2. Calificativul FB in ultimii ani
3. 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani cf. art.245 din 
Legea 1/2011 
4. Punctajul minim al dosarului evaluat de comisie sa 
intruneasca 30 puncte

1093 3 Grădinița nr. 187  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1100 3 Grădinița nr. 187  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1107 3 Grădinița nr. 187  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1095 3 Grădinița nr. 187  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1096 3 Grădinița nr. 187  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1097 3 Grădinița nr. 187  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor



Cod post
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r

Unitatea de învățământ Alte unități de 
învățământ

Nivel de 
învățământ Disciplina postului Probă practică TC CDS Conditii specifice de ocupare a postului (pretransfer)

1098 3 Grădinița nr. 187  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1099 3 Grădinița nr. 187  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1102 3 Grădinița nr. 187  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1112 3 Grădinița nr. 187  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1114 3 Grădinița nr. 187  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1119 3 Grădinița nr. 187  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor
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învățământ
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1101 3 Grădinița nr. 187  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1103 3 Grădinița nr. 187  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1104 3 Grădinița nr. 187  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1094 3 Grădinița nr. 187  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1110 3 Grădinița nr. 187  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1116 3 Grădinița nr. 187  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor
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1117 3 Grădinița nr. 187  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1134 3 Grădinița nr. 196  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1135 3 Grădinița nr. 196  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1136 3 Grădinița nr. 196  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1131 3 Grădinița nr. 196  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1132 3 Grădinița nr. 196  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor
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1133 3 Grădinița nr. 196  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1137 3 Grădinița nr. 196  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1138 3 Grădinița nr. 211  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1139 3 Grădinița nr. 211  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1140 3 Grădinița nr. 211  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1141 3 Grădinița nr. 211  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor
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1143 3 Grădinița nr. 211  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1144 3 Grădinița nr. 211  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1145 3 Grădinița nr. 211  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1147 3 Grădinița nr. 211  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1146 3 Grădinița nr. 211  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1142 3 Grădinița nr. 211  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1153 3 Grădinița nr. 231  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Absolvent(ă) de liceu / colegiu pedagogic / școală 
normală și studii superioare în specialitate;                                                                                            
2. Calificativul ”Foarte bine” în ultimii doi ani;
3. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu sunt 
sesizari confirmate, in ultimii 3 ani din partea parintilor



Cod post

Se
cto

r

Unitatea de învățământ Alte unități de 
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1155 3 Grădinița nr. 231  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Absolvent(ă) de liceu / colegiu pedagogic / școală 
normală și studii superioare în specialitate;                                                                                            
2. Calificativul ”Foarte bine” în ultimii doi ani;
3. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu sunt 
sesizari confirmate, in ultimii 3 ani din partea parintilor

1156 3 Grădinița nr. 231  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Absolvent(ă) de liceu / colegiu pedagogic / școală 
normală și studii superioare în specialitate;                                                                                            
2. Calificativul ”Foarte bine” în ultimii doi ani;
3. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu sunt 
sesizari confirmate, in ultimii 3 ani din partea parintilor

1157 3 Grădinița nr. 231  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Absolvent(ă) de liceu / colegiu pedagogic / școală 
normală și studii superioare în specialitate;                                                                                            
2. Calificativul ”Foarte bine” în ultimii doi ani;
3. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu sunt 
sesizari confirmate, in ultimii 3 ani din partea parintilor

1149 3 Grădinița nr. 231  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Absolvent(ă) de liceu / colegiu pedagogic / școală 
normală și studii superioare în specialitate;                                                                                            
2. Calificativul ”Foarte bine” în ultimii doi ani;
3. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu sunt 
sesizari confirmate , in ultimii 3 ani din partea parintilor
4. Punctajul minim al dosarului evaluat de comisie să 
întrunească 60 puncte.

1150 3 Grădinița nr. 231  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Absolvent(ă) de liceu / colegiu pedagogic / școală 
normală și studii superioare în specialitate;                                                                                            
2. Calificativul ”Foarte bine” în ultimii doi ani;
3. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu sunt 
sesizari confirmate , in ultimii 3 ani din partea parintilor
4. Punctajul minim al dosarului evaluat de comisie să 
întrunească 30 puncte.

1151 3 Grădinița nr. 231  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Absolvent(ă) de liceu / colegiu pedagogic / școală 
normală și studii superioare în specialitate;                                                                                            
2. Calificativul ”Foarte bine” în ultimii doi ani;
3. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu sunt 
sesizari confirmate, in ultimii 3 ani din partea parintilor
4. Punctajul minim al dosarului evaluat de comisie să 
întrunească 30 puncte.

1152 3 Grădinița nr. 231  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Absolvent(ă) de liceu / colegiu pedagogic / școală 
normală și studii superioare în specialitate;                                                                                            
2. Calificativul ”Foarte bine” în ultimii doi ani;
3. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu sunt 
sesizari confirmate, in ultimii 3 ani din partea parintilor
4. Punctajul minim al dosarului evaluat de comisie să 
întrunească 30 puncte.
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1154 3 Grădinița nr. 231  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Absolvent(ă) de liceu / colegiu pedagogic / școală 
normală și studii superioare în specialitate;                                                                                            
2. Calificativul ”Foarte bine” în ultimii doi ani;
3. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu sunt 
sesizari confirmate, in ultimii 3 ani din partea parintilor

1148 3 Grădinița nr. 231  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Absolvent(ă) de liceu / colegiu pedagogic / școală 
normală și studii superioare în specialitate;                                                                                            
2. Calificativul ”Foarte bine” în ultimii doi ani;
3. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu sunt 
sesizari confirmate, in ultimii 3 ani din partea parintilor
4. Punctajul minim al dosarului evaluat de comisie să 
întrunească 30 puncte.

1158 3 Grădinița nr. 231  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Absolvent(ă) de liceu / colegiu pedagogic / școală 
normală și studii superioare în specialitate;                                                                                            
2. Calificativul ”Foarte bine” în ultimii doi ani;
3. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu sunt 
sesizari confirmate, in ultimii 3 ani din partea parintilor

1159 3 Grădinița nr. 232  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Sa nu fi fost cercetatat disciplinar si/sau sanctionata 
disciplinar in ultimii 5 ani
2. Recoimandarea Consiliului de Administratie de la 
unitatea de invatamant de la care pleaca, ca nu exista 
sesizari sau reclamatii confirmate din partea parintilor
3. Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani

1161 3 Grădinița nr. 232  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Sa nu fi fost cercetatat disciplinar si/sau sanctionata 
disciplinar in ultimii 5 ani
2. Recoimandarea Consiliului de Administratie de la 
unitatea de invatamant de la care pleaca, ca nu exista 
sesizari sau reclamatii confirmate din partea parintilor
3. Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani

1166 3 Grădinița nr. 232  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Sa nu fi fost cercetatat disciplinar si/sau sanctionata 
disciplinar in ultimii 5 ani
2. Recoimandarea Consiliului de Administratie de la 
unitatea de invatamant de la care pleaca, ca nu exista 
sesizari sau reclamatii confirmate din partea parintilor
3. Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani

1164 3 Grădinița nr. 232  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Sa nu fi fost cercetatat disciplinar si/sau sanctionata 
disciplinar in ultimii 5 ani
2. Recoimandarea Consiliului de Administratie de la 
unitatea de invatamant de la care pleaca, ca nu exista 
sesizari sau reclamatii confirmate din partea parintilor
3. Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani

1165 3 Grădinița nr. 232  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Sa nu fi fost cercetatat disciplinar si/sau sanctionata 
disciplinar in ultimii 5 ani
2. Recoimandarea Consiliului de Administratie de la 
unitatea de invatamant de la care pleaca, ca nu exista 
sesizari sau reclamatii confirmate din partea parintilor
3. Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
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1163 3 Grădinița nr. 232  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Sa nu fi fost cercetatat disciplinar si/sau sanctionata 
disciplinar in ultimii 5 ani
2. Recoimandarea Consiliului de Administratie de la 
unitatea de invatamant de la care pleaca, ca nu exista 
sesizari sau reclamatii confirmate din partea parintilor
3. Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani

1168 3 Grădinița nr. 232  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Sa nu fi fost cercetatat disciplinar si/sau sanctionata 
disciplinar in ultimii 5 ani
2. Recoimandarea Consiliului de Administratie de la 
unitatea de invatamant de la care pleaca, ca nu exista 
sesizari sau reclamatii confirmate din partea parintilor
3. Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani

1004 3 Grădinița nr. 24  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0 Recomandarea CA de la unitatea din care vine

1005 3 Grădinița nr. 24  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0 Recomandarea CA de la unitatea din care vine

1006 3 Grădinița nr. 24  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0 Recomandarea CA de la unitatea din care vine

1007 3 Grădinița nr. 24  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0 Recomandarea CA de la unitatea din care vine

1008 3 Grădinița nr. 24  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0 Recomandarea CA de la unitatea din care vine

1009 3 Grădinița nr. 24  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0 Recomandarea CA de la unitatea din care vine

1194 3 Grădinița nr. 255  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Recomandarea CA ca nu a avut abateri disciplinare si 
reclamatii
2. Calificativul FB in ultimii 5 ani
3. In cadrul Comisiei metodice sa fi sustinut activitati 
demonstrative si referate in ultimii 2 ani

1198 3 Grădinița nr. 255  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Recomandarea CA ca nu a avut abateri disciplinare si 
reclamatii
2. Calificativbul FB in ultimii 5 ani
3. In cadrul Comisiei metodice sa fi sustinut activitati 
demonstrative si referate in ultimii 2 ani

1199 3 Grădinița nr. 255  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Recomandarea CA ca nu a avut abateri disciplinare si 
reclamatii
2. Calificativul FB in ultimii 5 ani
3. In cadrul Comisiei metodice sa fi sustinut activitati 
demonstrative si referate in ultimii 2 ani
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1201 3 Grădinița nr. 255  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Recomandarea CA ca nu a avut abateri disciplinare si 
reclamatii
2. Calificativbul FB in ultimii 5 ani
3. In cadrul Comisiei metodice sa fi sustinut activitati 
demonstrative si referate in ultimii 2 ani

1200 3 Grădinița nr. 255  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Recomandarea CA ca nu a avut abateri disciplinare si 
reclamatii
2. Calificativbul FB in ultimii 5 ani
3. In cadrul Comisiei metodice sa fi sustinut activitati 
demonstrative si referate in ultimii 2 ani

1196 3 Grădinița nr. 255  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Recomandarea CA ca nu a avut abateri disciplinare si 
reclamatii
2. Calificativbul FB in ultimii 5 ani
3. In cadrul Comisiei metodice sa fi sustinut activitati 
demonstrative si referate in ultimii 2 ani

1202 3 Grădinița nr. 255  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Recomandarea CA ca nu a avut abateri disciplinare si 
reclamatii
2. Calificativbul FB in ultimii 5 ani
3. In cadrul Comisiei metodice sa fi sustinut activitati 
demonstrative si referate in ultimii 2 ani

1203 3 Grădinița nr. 255  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Recomandarea CA ca nu a avut abateri disciplinare si 
reclamatii
2. Calificativbul FB in ultimii 5 ani
3. In cadrul Comisiei metodice sa fi sustinut activitati 
demonstrative si referate in ultimii 2 ani

1193 3 Grădinița nr. 255  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Recomandarea CA ca nu a avut abateri disciplinare si 
reclamatii
2. Calificativbul FB in ultimii 5 ani
3. In cadrul Comisiei metodice sa fi sustinut activitati 
demonstrative si referate in ultimii 2 ani

1195 3 Grădinița nr. 255  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Recomandarea CA ca nu a avut abateri disciplinare si 
reclamatii
2. Calificativbul FB in ultimii 5 ani
3. In cadrul Comisiei metodice sa fi sustinut activitati 
demonstrative si referate in ultimii 2 ani

1197 3 Grădinița nr. 255  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Recomandarea CA ca nu a avut abateri disciplinare si 
reclamatii
2. Calificativbul FB in ultimii 5 ani
3. In cadrul Comisiei metodice sa fi sustinut activitati 
demonstrative si referate in ultimii 2 ani

1047 3 Grădinița nr. 69  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor
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6937 3 Grădinița nr. 69  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1056 3 Grădinița nr. 69  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1046 3 Grădinița nr. 69  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1050 3 Grădinița nr. 69  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1053 3 Grădinița nr. 69  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

1054 3 Grădinița nr. 69  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor
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1055 3 Grădinița nr. 69  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani
Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA de la unitatea / unitatile unde a 
functionat din care sa rezulte faptul ca nu a avut sesizari 
negative confirmate din partea parintilor

2416 3 Grădinița nr. 70  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0 Recomandarea CA de la unitatea din care vine

2418 3 Grădinița nr. 70  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0 Recomandarea CA de la unitatea din care vine

2419 3 Grădinița nr. 70  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0 Recomandarea CA de la unitatea din care vine

2420 3 Grădinița nr. 70  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0 Recomandarea CA de la unitatea din care vine

2417 3 Grădinița nr. 70  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0 Recomandarea CA de la unitatea din care vine

2421 3 Grădinița nr. 70  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0 Recomandarea CA de la unitatea din care vine

1058 3 Grădinița nr. 71  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
Calificativ FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA - fara sesizari confirmate de la parinti 

1061 3 Grădinița nr. 71  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
Calificativ FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA - fara sesizari confirmate de la parinti 

1062 3 Grădinița nr. 71  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
Calificativ FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA - fara sesizari confirmate de la parinti 
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1064 3 Grădinița nr. 71  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
Calificativ FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA - fara sesizari confirmate de la parinti 

1057 3 Grădinița nr. 71  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
Calificativ FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA - fara sesizari confirmate de la parinti 

1059 3 Grădinița nr. 71  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
Calificativ FB in ultimii 5 ani
Fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
Dovada a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani 
conform art.245 din Legea 1/2011
Recomandarea CA - fara sesizari confirmate de la parinti 

1856 3 Liceul Tehnologic "Elie Radu"  LICEAL ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI 
SERVICII / COMERT SI SERVICII 18 0

SA FII OBTINUT IN ULTIMII 5 ANI  90 CREDITE 
TRANSFERABILE; SA FII PARTICIPAT LA CURSURI DE 
PREGATIRE PSIHOPEDAGOGICE;  SA AIBA 
COMPETENTE DE UTILIZARE A CALCULATORULUI;SA 
FII OBTINUT IN ULTIMII 5 ANI CALIFICATIVUL ” 
FOARTE BINE”, 

1857 3 Liceul Tehnologic "Elie Radu"  LICEAL ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI 
SERVICII / COMERT SI SERVICII 18 0

SA FII OBTINUT IN ULTIMII 5 ANI  90 CREDITE 
TRANSFERABILE; SA FII PARTICIPAT LA CURSURI DE 
PREGATIRE PSIHOPEDAGOGICE;  SA AIBA 
COMPETENTE DE UTILIZARE A CALCULATORULUI;SA 
FII OBTINUT IN ULTIMII 5 ANI CALIFICATIVUL ” 
FOARTE BINE”, 

1853 3 Liceul Tehnologic "Elie Radu"  LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 16 2

SA FII OBTINUT IN ULTIMII 5 ANI  90 CREDITE 
TRANSFERABILE; SA FII PARTICIPAT LA CURSURI DE 
PREGATIRE PSIHOPEDAGOGICE;  SA AIBA 
COMPETENTE DE UTILIZARE A CALCULATORULUI;SA 
FII OBTINUT IN ULTIMII 5 ANI CALIFICATIVUL ” 
FOARTE BINE”, 

1852 3 Liceul Tehnologic "Elie Radu"  LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 16 2

SA FII OBTINUT IN ULTIMII 5 ANI  90 CREDITE 
TRANSFERABILE; SA FII PARTICIPAT LA CURSURI DE 
PREGATIRE PSIHOPEDAGOGICE;  SA AIBA 
COMPETENTE DE UTILIZARE A CALCULATORULUI;SA 
FII OBTINUT IN ULTIMII 5 ANI CALIFICATIVUL ” 
FOARTE BINE”, 

1837 3 Liceul Tehnologic "Elie Radu"  LICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 19 1

SA FII OBTINUT IN ULTIMII 5 ANI  90 CREDITE 
TRANSFERABILE; SA FII PARTICIPAT LA CURSURI DE 
PREGATIRE PSIHOPEDAGOGICE;  SA AIBA 
COMPETENTE DE UTILIZARE A CALCULATORULUI;SA 
FII OBTINUT IN ULTIMII 5 ANI CALIFICATIVUL ” 
FOARTE BINE”, 

1849 3 Liceul Tehnologic "Elie Radu"  LICEAL RELIGIE ORTODOXA 20 0

SA FII OBTINUT IN ULTIMII 5 ANI  90 CREDITE 
TRANSFERABILE; SA FII PARTICIPAT LA CURSURI DE 
PREGATIRE PSIHOPEDAGOGICE;  SA AIBA 
COMPETENTE DE UTILIZARE A CALCULATORULUI;SA 
FII OBTINUT IN ULTIMII 5 ANI CALIFICATIVUL ” 
FOARTE BINE”, 
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2032 3 Liceul Tehnologic Theodor 
Pallady  LICEAL PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA 

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA - 
MECANICA AGRICOLA - 
MECANICA IN CONSTRUCTII - 
MECANICA NAVE - 
METALURGIE - PETROL SI 
GAZE

24 0
CALIFICATIVUL FOARTE BINE ÎN ULTIMII 5 ANI 
ŞCOLARI, 90 CREDITE PROFESIONALE 
TRANSFERABILE ACUMULATE ÎN ULTIMII 5 ANI.

1960 3 Liceul Teoretic "Alexandru 
Ioan Cuza"  LICEAL BIOLOGIE 5 1

1.OBȚINEREA PERFORMANȚEI CU ELEVII LA 
DISCIPLINA DE SPECIALITATE A POSTULUI, 
DOVEDITĂ PRIN: PREMII OBȚINUTE DE ELEVI LA 
OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE, REZULTATE 
FOARTE BUNE OBȚINUTE DE ELEVI LA EXAMENE 
NAȚIONALE, IMPLICAREA ELEVILOR ȘI OBȚINEREA 
UNOR REZULTATE DEOSEBITE: ÎN PROIECTE, 
COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI SIMPOZIOANE, PE 
DISCIPLINA DE SPECIALITATE. 2.ACTIVITATEA 
METODICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ ÎN SPECIALITATEA 
POSTULUI, DOVEDITĂ PRIN: PARTICIPARE LA 
PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ CU 90 DE 
CREDITE TRANSFERABILE, ÎN SPECIALITATE, ÎN 
ULTIMII 5 ANI, SAU STUDII MASTERALE / DOCTORAT 
ÎN SPECIALITATE; 3.CALIFICATIVUL FB ÎN ULTIMII 5 
ANI; 4.ASISTENȚĂ LA ORĂ, LECȚIE EVALUATĂ CU 
CALIFICATIVUL FB. (INSEMNAND NOTE INTRE 8-10 
CONFORM FISEI DE EVALUARE)

1958 3 Liceul Teoretic "Alexandru 
Ioan Cuza"  LICEAL CHIMIE 5 2

1.OBȚINEREA PERFORMANȚEI CU ELEVII LA 
DISCIPLINA DE SPECIALITATE A POSTULUI, 
DOVEDITĂ PRIN: PREMII OBȚINUTE DE ELEVI LA 
OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE, REZULTATE 
FOARTE BUNE OBȚINUTE DE ELEVI LA EXAMENE 
NAȚIONALE, IMPLICAREA ELEVILOR ȘI OBȚINEREA 
UNOR REZULTATE DEOSEBITE: ÎN PROIECTE, 
COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI SIMPOZIOANE, PE 
DISCIPLINA DE SPECIALITATE. 2.ACTIVITATEA 
METODICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ ÎN SPECIALITATEA 
POSTULUI, DOVEDITĂ PRIN: PARTICIPARE LA 
PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ CU 90 DE 
CREDITE TRANSFERABILE, ÎN SPECIALITATE, ÎN 
ULTIMII 5 ANI, SAU STUDII MASTERALE / DOCTORAT 
ÎN SPECIALITATE; 3.CALIFICATIVUL FB ÎN ULTIMII 5 
ANI; 4.ASISTENȚĂ LA ORĂ, LECȚIE EVALUATĂ CU 
CALIFICATIVUL FB. (INSEMNAND NOTE INTRE 8-10 
COINFORM FISEI DE EVALUARE)
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2050 3 Liceul Teoretic "Alexandru 
Ioan Cuza"  LICEAL CHIMIE 18 0

1.OBȚINEREA PERFORMANȚEI CU ELEVII LA 
DISCIPLINA DE SPECIALITATE A POSTULUI, 
DOVEDITĂ PRIN: PREMII OBȚINUTE DE ELEVI LA 
OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE, REZULTATE 
FOARTE BUNE OBȚINUTE DE ELEVI LA EXAMENE 
NAȚIONALE, IMPLICAREA ELEVILOR ȘI OBȚINEREA 
UNOR REZULTATE DEOSEBITE: ÎN PROIECTE, 
COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI SIMPOZIOANE, PE 
DISCIPLINA DE SPECIALITATE. 2.ACTIVITATEA 
METODICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ ÎN SPECIALITATEA 
POSTULUI, DOVEDITĂ PRIN: PARTICIPARE LA 
PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ CU 90 DE 
CREDITE TRANSFERABILE, ÎN SPECIALITATE, ÎN 
ULTIMII 5 ANI, SAU STUDII MASTERALE / DOCTORAT 
ÎN SPECIALITATE; 3.CALIFICATIVUL FB ÎN ULTIMII 5 
ANI; 4.ASISTENȚĂ LA ORĂ, LECȚIE EVALUATĂ CU 
CALIFICATIVUL FB. (INSEMNAND NOTE INTRE 8-10 
COINFORM FISEI DE EVALUARE)

1964 3 Liceul Teoretic "Alexandru 
Ioan Cuza"  LICEAL EDUCATIE MUZICALA 8 0

1.OBȚINEREA PERFORMANȚEI CU ELEVII LA 
DISCIPLINA DE SPECIALITATE A POSTULUI, 
DOVEDITĂ PRIN: PREMII OBȚINUTE DE ELEVI LA 
OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE, REZULTATE 
FOARTE BUNE OBȚINUTE DE ELEVI LA EXAMENE 
NAȚIONALE, IMPLICAREA ELEVILOR ȘI OBȚINEREA 
UNOR REZULTATE DEOSEBITE: ÎN PROIECTE, 
COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI SIMPOZIOANE, PE 
DISCIPLINA DE SPECIALITATE. 2.ACTIVITATEA 
METODICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ ÎN SPECIALITATEA 
POSTULUI, DOVEDITĂ PRIN: PARTICIPARE LA 
PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ CU 90 DE 
CREDITE TRANSFERABILE, ÎN SPECIALITATE, ÎN 
ULTIMII 5 ANI, SAU STUDII MASTERALE / DOCTORAT 
ÎN SPECIALITATE; 3.CALIFICATIVUL FB ÎN ULTIMII 5 
ANI; 4.ASISTENȚĂ LA ORĂ, LECȚIE EVALUATĂ CU 
CALIFICATIVUL FB. (INSEMNAND NOTE INTRE 8-10 
COINFORM FISEI DE EVALUARE)
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1961 3 Liceul Teoretic "Alexandru 
Ioan Cuza"  LICEAL GEOGRAFIE 16 2

1.OBȚINEREA PERFORMANȚEI CU ELEVII LA 
DISCIPLINA DE SPECIALITATE A POSTULUI, 
DOVEDITĂ PRIN: PREMII OBȚINUTE DE ELEVI LA 
OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE, REZULTATE 
FOARTE BUNE OBȚINUTE DE ELEVI LA EXAMENE 
NAȚIONALE, IMPLICAREA ELEVILOR ȘI OBȚINEREA 
UNOR REZULTATE DEOSEBITE: ÎN PROIECTE, 
COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI SIMPOZIOANE, PE 
DISCIPLINA DE SPECIALITATE. 2.ACTIVITATEA 
METODICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ ÎN SPECIALITATEA 
POSTULUI, DOVEDITĂ PRIN: PARTICIPARE LA 
PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ CU 90 DE 
CREDITE TRANSFERABILE, ÎN SPECIALITATE, ÎN 
ULTIMII 5 ANI, SAU STUDII MASTERALE / DOCTORAT 
ÎN SPECIALITATE; 3.CALIFICATIVUL FB ÎN ULTIMII 5 
ANI; 4.ASISTENȚĂ LA ORĂ, LECȚIE EVALUATĂ CU 
CALIFICATIVUL FB. (INSEMNAND NOTE INTRE 8-10 
COINFORM FISEI DE EVALUARE)

1954 3 Liceul Teoretic "Alexandru 
Ioan Cuza"  LICEAL LIMBA ENGLEZA 4 0

1.OBȚINEREA PERFORMANȚEI CU ELEVII LA 
DISCIPLINA DE SPECIALITATE A POSTULUI, 
DOVEDITĂ PRIN: PREMII OBȚINUTE DE ELEVI LA 
OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE, REZULTATE 
FOARTE BUNE OBȚINUTE DE ELEVI LA EXAMENE 
NAȚIONALE, IMPLICAREA ELEVILOR ȘI OBȚINEREA 
UNOR REZULTATE DEOSEBITE: ÎN PROIECTE, 
COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI SIMPOZIOANE, PE 
DISCIPLINA DE SPECIALITATE. 2.ACTIVITATEA 
METODICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ ÎN SPECIALITATEA 
POSTULUI, DOVEDITĂ PRIN: PARTICIPARE LA 
PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ CU 90 DE 
CREDITE TRANSFERABILE, ÎN SPECIALITATE, ÎN 
ULTIMII 5 ANI, SAU STUDII MASTERALE / DOCTORAT 
ÎN SPECIALITATE; 3.CALIFICATIVUL FB ÎN ULTIMII 5 
ANI; 4.ASISTENȚĂ LA ORĂ, LECȚIE EVALUATĂ CU 
CALIFICATIVUL FB. (INSEMNAND NOTE INTRE 8-10 
COINFORM FISEI DE EVALUARE)
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1956 3 Liceul Teoretic "Alexandru 
Ioan Cuza"  LICEAL LIMBA FRANCEZA 6 0

1.OBȚINEREA PERFORMANȚEI CU ELEVII LA 
DISCIPLINA DE SPECIALITATE A POSTULUI, 
DOVEDITĂ PRIN: PREMII OBȚINUTE DE ELEVI LA 
OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE, REZULTATE 
FOARTE BUNE OBȚINUTE DE ELEVI LA EXAMENE 
NAȚIONALE, IMPLICAREA ELEVILOR ȘI OBȚINEREA 
UNOR REZULTATE DEOSEBITE: ÎN PROIECTE, 
COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI SIMPOZIOANE, PE 
DISCIPLINA DE SPECIALITATE. 2.ACTIVITATEA 
METODICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ ÎN SPECIALITATEA 
POSTULUI, DOVEDITĂ PRIN: PARTICIPARE LA 
PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ CU 90 DE 
CREDITE TRANSFERABILE, ÎN SPECIALITATE, ÎN 
ULTIMII 5 ANI, SAU STUDII MASTERALE / DOCTORAT 
ÎN SPECIALITATE; 3.CALIFICATIVUL FB ÎN ULTIMII 5 
ANI; 4.ASISTENȚĂ LA ORĂ, LECȚIE EVALUATĂ CU 
CALIFICATIVUL FB. (INSEMNAND NOTE INTRE 8-10 
COINFORM FISEI DE EVALUARE)

1951 3 Liceul Teoretic "Alexandru 
Ioan Cuza"  LICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 7 0

1.OBȚINEREA PERFORMANȚEI CU ELEVII LA 
DISCIPLINA DE SPECIALITATE A POSTULUI, 
DOVEDITĂ PRIN: PREMII OBȚINUTE DE ELEVI LA 
OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE, REZULTATE 
FOARTE BUNE OBȚINUTE DE ELEVI LA EXAMENE 
NAȚIONALE, IMPLICAREA ELEVILOR ȘI OBȚINEREA 
UNOR REZULTATE DEOSEBITE: ÎN PROIECTE, 
COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI SIMPOZIOANE, PE 
DISCIPLINA DE SPECIALITATE. 2.ACTIVITATEA 
METODICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ ÎN SPECIALITATEA 
POSTULUI, DOVEDITĂ PRIN: PARTICIPARE LA 
PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ CU 90 DE 
CREDITE TRANSFERABILE, ÎN SPECIALITATE, ÎN 
ULTIMII 5 ANI, SAU STUDII MASTERALE / DOCTORAT 
ÎN SPECIALITATE; 3.CALIFICATIVUL FB ÎN ULTIMII 5 
ANI; 4.ASISTENȚĂ LA ORĂ, LECȚIE EVALUATĂ CU 
CALIFICATIVUL FB. (INSEMNAND NOTE INTRE 8-10 
COINFORM FISEI DE EVALUARE)
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1957 3 Liceul Teoretic "Alexandru 
Ioan Cuza"  LICEAL LIMBA SPANIOLA 14 0

1.OBȚINEREA PERFORMANȚEI CU ELEVII LA 
DISCIPLINA DE SPECIALITATE A POSTULUI, 
DOVEDITĂ PRIN: PREMII OBȚINUTE DE ELEVI LA 
OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE, REZULTATE 
FOARTE BUNE OBȚINUTE DE ELEVI LA EXAMENE 
NAȚIONALE, IMPLICAREA ELEVILOR ȘI OBȚINEREA 
UNOR REZULTATE DEOSEBITE: ÎN PROIECTE, 
COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI SIMPOZIOANE, PE 
DISCIPLINA DE SPECIALITATE. 2.ACTIVITATEA 
METODICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ ÎN SPECIALITATEA 
POSTULUI, DOVEDITĂ PRIN: PARTICIPARE LA 
PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ CU 90 DE 
CREDITE TRANSFERABILE, ÎN SPECIALITATE, ÎN 
ULTIMII 5 ANI, SAU STUDII MASTERALE / DOCTORAT 
ÎN SPECIALITATE; 3.CALIFICATIVUL FB ÎN ULTIMII 5 
ANI; 4.ASISTENȚĂ LA ORĂ, LECȚIE EVALUATĂ CU 
CALIFICATIVUL FB. (INSEMNAND NOTE INTRE 8-10 
COINFORM FISEI DE EVALUARE)

1962 3 Liceul Teoretic "Alexandru 
Ioan Cuza"  LICEAL RELIGIE ORTODOXA 11 0

1.OBȚINEREA PERFORMANȚEI CU ELEVII LA 
DISCIPLINA DE SPECIALITATE A POSTULUI, 
DOVEDITĂ PRIN: PREMII OBȚINUTE DE ELEVI LA 
OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE, REZULTATE 
FOARTE BUNE OBȚINUTE DE ELEVI LA EXAMENE 
NAȚIONALE, IMPLICAREA ELEVILOR ȘI OBȚINEREA 
UNOR REZULTATE DEOSEBITE: ÎN PROIECTE, 
COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI SIMPOZIOANE, PE 
DISCIPLINA DE SPECIALITATE. 2.ACTIVITATEA 
METODICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ ÎN SPECIALITATEA 
POSTULUI, DOVEDITĂ PRIN: PARTICIPARE LA 
PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ CU 90 DE 
CREDITE TRANSFERABILE, ÎN SPECIALITATE, ÎN 
ULTIMII 5 ANI, SAU STUDII MASTERALE / DOCTORAT 
ÎN SPECIALITATE; 3.CALIFICATIVUL FB ÎN ULTIMII 5 
ANI; 4.ASISTENȚĂ LA ORĂ, LECȚIE EVALUATĂ CU 
CALIFICATIVUL FB. (INSEMNAND NOTE INTRE 8-10 
COINFORM FISEI DE EVALUARE)

1730 3 Liceul Teoretic "Benjamin 
Franklin"  VOCATIONAL 

LICEAL
EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE 
SPORTIVA DE SPECIALITATE

AUTOAPARARE (ARTE 
MARTIALE, KARATE) 7 8

 2. Calificativul "Foarte Bine" în ultimii 5 ani; 3. Obținerea 
performanțelor  cu elevii la disciplina de specialitate a 
postului, dovedite prin: premii obținute la olimpiade și 
concursuri școlare la nivel de municipiu, național și 
internațional, rezultate foarte bune obținute de elevi la 
examenele naționale, obținerea unor rezultate deosebite 
în proiecte, comunicări științifice și simpozioane; 4.  
Activitatea metodica și științifică în specialitatea postului, 
dovedită prin participare la programe de formare continuă; 
5. Competențe digitale; 6. Competențe organizatorice, 
inițierea /  implicarea în derularea unor proiecte 
educaționale; 7. Fără sancțiuni disciplinare; 8. Lecție 
demonstrativă la clasă;  9. Pregătire în specialitate – 
taekwondo.
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2047 3 Liceul Teoretic "Benjamin 
Franklin"  LICEAL EDUCATIE MUZICALA 10 0

1. Gradul didactic obținut cu rezultate bune, în 
concordanță cu vechimea: definitivat la cel mult 2 ani de la 
debutul în învățămant, gradul II la cel mult 4 ani de la 
obținerea definitivatului, gradul I la cel mult 4 ani de la 
obținerea gradului II;  2. Calificativul "Foarte Bine" în ultimii 
5 ani; 3. Obținerea performanțelor  cu elevii la disciplina 
de specialitate a postului, dovedite prin: premii obținute la 
olimpiade și concursuri școlare, obținerea unor rezultate 
deosebite în proiecte, comunicări științifice și 
simpozioane; 4.  Activitatea metodica și științifică în 
specialitatea postului, dovedită prin participare la 
programe de formare continuă; 5. Competențe digitale; 6. 
Competențe organizatorice, inițierea /  implicarea în 
derularea unor proiecte educaționale; 7. Fără sancțiuni 
disciplinare; 8. Lecție demonstrativă la clasă; 

1723 3 Liceul Teoretic "Benjamin 
Franklin"  LICEAL LIMBA FRANCEZA 7 0

1. Gradul didactic obținut cu rezultate bune, în 
concordanță cu vechimea: definitivat la cel mult 2 ani de la 
debutul în învățămant, gradul II la cel mult 4 ani de la 
obținerea definitivatului, gradul I la cel mult 4 ani de la 
obținerea gradului II;  2. Calificativul "Foarte Bine" în ultimii 
5 ani; 3. Obținerea performanțelor  cu elevii la disciplina 
de specialitate a postului;  4.  Activitatea metodica și 
științifică în specialitatea postului, dovedită prin participare 
la programe de formare continuă; 5. Competențe digitale; 
6.  Fără sancțiuni disciplinare; 7. Lecție demonstrativă la 
clasă; 

1725 3 Liceul Teoretic "Benjamin 
Franklin"  LICEAL LIMBA SPANIOLA 0 12

1. Gradul didactic obținut cu rezultate bune, în 
concordanță cu vechimea: definitivat la cel mult 2 ani de la 
debutul în învățămant, gradul II la cel mult 4 ani de la 
obținerea definitivatului, gradul I la cel mult 4 ani de la 
obținerea gradului II;  2. Calificativul "Foarte Bine" în ultimii 
5 ani; 3. Obținerea performanțelor  cu elevii la disciplina 
de specialitate a postului;  4.  Activitatea metodica și 
științifică în specialitatea postului, dovedită prin participare 
la programe de formare continuă; 5. Competențe digitale; 
6.  Fără sancțiuni disciplinare; 7. Lecție demonstrativă la 
clasă; 

6866 3 Liceul Teoretic "Benjamin 
Franklin"  LICEAL MATEMATICA 14 4

2. Calificativul "Foarte Bine" în ultimii 5 ani; 3. Obținerea 
performanțelor  cu elevii la disciplina de specialitate a 
postului, dovedite prin: premii obținute la olimpiade și 
concursuri școlare la nivel de municipiu, național și 
internațional, rezultate foarte bune obținute de elevi la 
examenele naționale, obținerea unor rezultate deosebite 
în proiecte, comunicări științifice și simpozioane; 4.  
Activitatea metodica și științifică în specialitatea postului, 
dovedită prin participare la programe de formare continuă; 
5. Competențe digitale; 6. Competențe organizatorice, 
inițierea /  implicarea în derularea unor proiecte 
educaționale; 7. Fără sancțiuni disciplinare; 8. Lecție 
demonstrativă la clasă.
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1727 3 Liceul Teoretic "Benjamin 
Franklin"  LICEAL PSIHOLOGIE 4 0

1. Gradul didactic obținut cu rezultate bune, în 
concordanță cu vechimea: definitivat la cel mult 2 ani de la 
debutul în învățămant, gradul II la cel mult 4 ani de la 
obținerea definitivatului, gradul I la cel mult 4 ani de la 
obținerea gradului II;  2. Calificativul "Foarte Bine" în ultimii 
5 ani; 3. Obținerea performanțelor  cu elevii la disciplina 
de specialitate a postului;  4.  Activitatea metodica și 
științifică în specialitatea postului, dovedită prin participare 
la programe de formare continuă; 5. Competențe digitale; 
6.  Fără sancțiuni disciplinare; 7. Lecție demonstrativă la 
clasă; 

1941 3 Liceul Teoretic "Dante 
Alighieri"  LICEAL BIOLOGIE 17 1

 Pentru disciplinele care necesită probă de limbă italiană, 
să fi desfăşurat activităţi de predare în limba maternă 
italiană sau la clase de bilingv limba italiană;

1940 3 Liceul Teoretic "Dante 
Alighieri"  LICEAL CHIMIE 5 0

 Pentru disciplinele care necesită probă de limbă italiană, 
să fi desfăşurat activităţi de predare în limba maternă 
italiană sau la clase de bilingv limba italiană;

1947 3 Liceul Teoretic "Dante 
Alighieri"  LICEAL ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA 6 0

calificativ „Foarte bine” în întreaga activitate la catedră, 
minim 90 de credite transferabile şi cursuri de formare în 
specialitate, participarea la proiecte şi programe 
internaţionale, dovedeşte disponibilitatea de a fi diriginte şi 
de a învăţa lb.italiană.

1945 3 Liceul Teoretic "Dante 
Alighieri"  LICEAL FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI 

COMUNICARE 6 0
calificativ „Foarte bine” în întreaga activitate la catedră, 
minim 90 de credite transferabile şi cursuri de formare în 
specialitate, participarea la proiecte şi programe 
internaţionale, dovedeşte disponibilitatea de a fi diriginte şi 
de a învăţa lb.italiană.

1939 3 Liceul Teoretic "Dante 
Alighieri"  LICEAL FIZICA 1 1

 Pentru disciplinele care necesită probă de limbă italiană, 
să fi desfăşurat activităţi de predare în limba maternă 
italiană sau la clase de bilingv limba italiană;

1942 3 Liceul Teoretic "Dante 
Alighieri"  LICEAL GEOGRAFIE 4 0

 Pentru disciplinele care necesită probă de limbă italiană, 
să fi desfăşurat activităţi de predare în limba maternă 
italiană sau la clase de bilingv limba italiană;

1950 3 Liceul Teoretic "Dante 
Alighieri"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0
Pentru posturile de învăţători/profesori pentru 
învăţământul primar (în limba română), gradul didactic II şi 
abilităţi de lucru cu calculatorul dovedite prin certificări 
TIC, ECDL, etc. Şi dovedeşte disponibilitatea de a învăţa 
lb.italiană;

1859 3 Liceul Teoretic "Dante 
Alighieri"  LICEAL LIMBA ENGLEZA 10 8

calificativ „Foarte bine” în întreaga activitate la catedră, 
minim 90 de credite transferabile şi cursuri de formare în 
specialitate, participarea la proiecte şi programe 
internaţionale, dovedeşte disponibilitatea de a fi diriginte şi 
de a învăţa lb.italiană.

1860 3 Liceul Teoretic "Dante 
Alighieri"  LICEAL LIMBA ENGLEZA 7 1

calificativ „Foarte bine” în întreaga activitate la catedră, 
minim 90 de credite transferabile şi cursuri de formare în 
specialitate, participarea la proiecte şi programe 
internaţionale, dovedeşte disponibilitatea de a fi diriginte şi 
de a învăţa lb.italiană.
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1937 3 Liceul Teoretic "Dante 
Alighieri"  LICEAL LIMBA FRANCEZA 16 0

calificativ „Foarte bine” în întreaga activitate la catedră, 
minim 90 de credite transferabile şi cursuri de formare în 
specialitate, participarea la proiecte şi programe 
internaţionale, dovedeşte disponibilitatea de a fi diriginte şi 
de a învăţa lb.italiană.

1938 3 Liceul Teoretic "Dante 
Alighieri"  LICEAL LIMBA ITALIANA 10 8

 Pentru disciplinele care necesită probă de limbă italiană, 
să fi desfăşurat activităţi de predare în limba maternă 
italiană sau la clase de bilingv limba italiană;

2049 3 Liceul Teoretic "Dante 
Alighieri"

Scoala Gimnaziala 
Leonardo da Vinci LICEAL MATEMATICA 20 0

 Pentru disciplinele care necesită probă de limbă italiană, 
să fi desfăşurat activităţi de predare în limba maternă 
italiană sau la clase de bilingv limba italiană;

6936 3 Liceul Teoretic "Dante 
Alighieri"  LICEAL PSIHOLOGIE 7 0

calificativ „Foarte bine” în întreaga activitate la catedră, 
minim 90 de credite transferabile şi cursuri de formare în 
specialitate, participarea la proiecte şi programe 
internaţionale, dovedeşte disponibilitatea de a fi diriginte şi 
de a învăţa lb.italiană.

1743 3 Liceul Teoretic "Decebal"  LICEAL BIOLOGIE 5 4

1. Calificativ "Foarte Bine" in ultimii 5 ani
2. Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani
3. Obtinerea de 90 credite profesionale in ultimii 5 ani
4. Activitati extrascolare si extracurriculare
5. Rezultate deosebite in activitatea didactica,la 
concursuri si olimpiade scolare

1747 3 Liceul Teoretic "Decebal"  LICEAL ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA 14 0

1. Calificativ "Foarte Bine" in ultimii 5 ani
2. Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani
3. Obtinerea de 90 credite profesionale in ultimii 5 ani
4. Activitati extrascolare si extracurriculare
5. Rezultate deosebite in activitatea didactica,la 
concursuri si olimpiade scolare

1750 3 Liceul Teoretic "Decebal"  LICEAL EDUCATIE MUZICALA 15 0

2. Calificativ "Foarte Bine" in ultimii 5 ani
3. Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani
4. Obtinerea de 90 credite profesionale in ultimii 5 ani
5. Activitati extrascolare si extracurriculare
6. Rezultate deosebite in activitatea didactica,la 
concursuri si olimpiade scolare

1746 3 Liceul Teoretic "Decebal"  LICEAL FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI 
COMUNICARE 12 0

2. Calificativ "Foarte Bine" in ultimii 5 ani
3. Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani
4. Obtinerea de 90 credite profesionale in ultimii 5 ani
5. Activitati extrascolare si extracurriculare
6. Rezultate deosebite in activitatea didactica,la 
concursuri si olimpiade scolare

1742 3 Liceul Teoretic "Decebal"  LICEAL INFORMATICA - TEHNOLOGIA INFORMATIEI 
SI A COMUNICATIILOR INFORMATICA 8 4

2. Calificativ "Foarte Bine" in ultimii 5 ani
3. Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani
4. Obtinerea de 90 credite profesionale in ultimii 5 ani
5. Activitati extrascolare si extracurriculare
6. Rezultate deosebite in activitatea didactica,la 
concursuri si olimpiade scolare
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1744 3 Liceul Teoretic "Decebal" Scoala Gimnaziala 
nr. 116 LICEAL ISTORIE 14 4

2. Calificativ "Foarte Bine" in ultimii 5 ani
3. Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani
4. Obtinerea de 90 credite profesionale in ultimii 5 ani
5. Activitati extrascolare si extracurriculare
6. Rezultate deosebite in activitatea didactica,la 
concursuri si olimpiade scolare

1737 3 Liceul Teoretic "Decebal"  LICEAL LIMBA ENGLEZA 14 4

2. Calificativ "Foarte Bine" in ultimii 5 ani
3. Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani
4. Obtinerea de 90 credite profesionale in ultimii 5 ani
5. Activitati extrascolare si extracurriculare
6. Rezultate deosebite in activitatea didactica,la 
concursuri si olimpiade scolare

1738 3 Liceul Teoretic "Decebal"  LICEAL LIMBA ENGLEZA 14 4
2. Calificativ "Foarte Bine" in ultimii 5 ani
3. Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani
4. Obtinerea de 90 credite profesionale in ultimii 5 ani
5. Activitati extrascolare si extracurriculare
6. Rezultate deosebite in activitatea didactica,la 
concursuri si olimpiade scolare

1734 3 Liceul Teoretic "Decebal"  LICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 18 0

1. Calificativ "Foarte Bine" in ultimii 5 ani
2. Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani
3. Obtinerea de 90 credite profesionale in ultimii 5 ani
4. Activitati extrascolare si extracurriculare
5. Rezultate deosebite in activitatea didactica,la 
concursuri si olimpiade scolare

1735 3 Liceul Teoretic "Decebal"  LICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 15 3

1. Calificativ "Foarte Bine" in ultimii 5 ani
2. Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani
3. Obtinerea de 90 credite profesionale in ultimii 5 ani
4. Activitati extrascolare si extracurriculare
5. Rezultate deosebite in activitatea didactica,la 
concursuri si olimpiade scolare

2447 3 Liceul Teoretic "Decebal" Scoala Anastasia 
Popescu LICEAL MATEMATICA 14 4

1. Calificativ "Foarte Bine" in ultimii 5 ani
2. Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani
3. Obtinerea de 90 credite profesionale in ultimii 5 ani
4. Activitati extrascolare si extracurriculare
5. Rezultate deosebite in activitatea didactica,la 
concursuri si olimpiade scolare

1978 3 Liceul Teoretic "Nichita 
Stănescu"  LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 18 0

Calificativul Foarte Bine în ultimii patru ani şcolari 
Experienţă de minim doi ani în învăţământul primar  
Susţinerea unei ore demonstrative la nivelul unităţii /Fişa 
de evaluare va fi cea de la examenul Naţional de 
definitivare în învăţământ 
Fără sancţiuni disciplinare, administrative sau penale 
legate de activitatea de educaţie - declaraţie pe propria 
răspundere
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1971 3 Liceul Teoretic "Nichita 
Stănescu"  LICEAL INFORMATICA INFORMATICA 5 0

Calificativul Foarte Bine în ultimii patru ani şcolari 
Experienţă de minim doi ani în învăţământul primar  
Susţinerea unei ore demonstrative la nivelul unităţii /Fişa 
de evaluare va fi cea de la examenul Naţional de 
definitivare în învăţământ 
Fără sancţiuni disciplinare, administrative sau penale 
legate de activitatea de educaţie - declaraţie pe propria 
răspundere

1965 3 Liceul Teoretic "Nichita 
Stănescu"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

Calificativul Foarte Bine în ultimii patru ani şcolari 
Experienţă de minim doi ani în învăţământul primar  
Susţinerea unei ore demonstrative la nivelul unităţii /Fişa 
de evaluare va fi cea de la examenul Naţional de 
definitivare în învăţământ 
Fără sancţiuni disciplinare, administrative sau penale 
legate de activitatea de educaţie - declaraţie pe propria 
răspundere

1969 3 Liceul Teoretic "Nichita 
Stănescu"  LICEAL MATEMATICA 20 0

Calificativul Foarte Bine în ultimii patru ani şcolari 
Experienţă de minim doi ani în învăţământul primar  
Susţinerea unei ore demonstrative la nivelul unităţii /Fişa 
de evaluare va fi cea de la examenul Naţional de 
definitivare în învăţământ 
Fără sancţiuni disciplinare, administrative sau penale 
legate de activitatea de educaţie - declaraţie pe propria 
răspundere

1973 3 Liceul Teoretic "Nichita 
Stănescu"  LICEAL RELIGIE ORTODOXA 18 0

Calificativul Foarte Bine în ultimii patru ani şcolari 
Experienţă de minim doi ani în învăţământul primar  
Susţinerea unei ore demonstrative la nivelul unităţii /Fişa 
de evaluare va fi cea de la examenul Naţional de 
definitivare în învăţământ 
Fără sancţiuni disciplinare, administrative sau penale 
legate de activitatea de educaţie - declaraţie pe propria 
răspundere

1607 3 Școala Gimnazială "Alexandru 
Ioan Cuza"  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 5 0

1.Calificativul "Foarte Bine" obtinut in toti anii  de activitate 
. 
2.  90 de credite transferabile si cursuri de formare in 
specialitate ; 
3. Participarea la proiecte si programe educationale la 
nivel national/european; 
4.Contributie la prestigiul unitatii scolare prin activitatea 
scolara si extrascolara reflectata in rezultatele elevilor, in 
pregatirea suplimentara a elevilor  pentru evaluari 
nationale, concursuri si olimpiade scolare; 
5. cadrul didactic dovedeste implicarea in diferite comisii si 
colective de lucru.
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1608 3 Școala Gimnazială "Alexandru 
Ioan Cuza"  GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA 5 0

1.Calificativul "Foarte Bine" obtinut in toti anii  de activitate 
. 
2.  90 de credite transferabile si cursuri de formare in 
specialitate ; 
3. Participarea la proiecte si programe educationale la 
nivel national/european; 
4.Contributie la prestigiul unitatii scolare prin activitatea 
scolara si extrascolara reflectata in rezultatele elevilor, in 
pregatirea suplimentara a elevilor  pentru evaluari 
nationale, concursuri si olimpiade scolare; 
5. cadrul didactic dovedeste implicarea in diferite comisii si 
colective de lucru.

1600 3 Școala Gimnazială "Alexandru 
Ioan Cuza"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1.Calificativul "Foarte Bine" obtinut in toti anii  de activitate 
. 
2.  90 de credite transferabile si cursuri de formare in 
specialitate ; 
3. Participarea la proiecte si programe educationale la 
nivel national/european; 
4.Contributie la prestigiul unitatii scolare prin activitatea 
scolara si extrascolara reflectata in rezultatele elevilor, in 
pregatirea suplimentara a elevilor  pentru evaluari 
nationale, concursuri si olimpiade scolare; 
5. cadrul didactic dovedeste implicarea in diferite comisii si 
colective de lucru.

7021 3 Școala Gimnazială "Alexandru 
Ioan Cuza"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1.Calificativul "Foarte Bine" obtinut in toti anii  de activitate 
. 
2.  90 de credite transferabile si cursuri de formare in 
specialitate ; 
3. Participarea la proiecte si programe educationale la 
nivel national/european; 
4.Contributie la prestigiul unitatii scolare prin activitatea 
scolara si extrascolara reflectata in rezultatele elevilor, in 
pregatirea suplimentara a elevilor  pentru evaluari 
nationale, concursuri si olimpiade scolare; 
5. cadrul didactic dovedeste implicarea in diferite comisii si 
colective de lucru.

1601 3 Școala Gimnazială "Alexandru 
Ioan Cuza"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1.Calificativul "Foarte Bine" obtinut in toti anii  de activitate 
. 
3.  95 de credite transferabile si cursuri de formare in 
specialitate ; 
4. Participarea la proiecte si programe educationale la 
nivel national/european; 
5.Contributie la prestigiul unitatii scolare prin activitatea 
scolara si extrascolara reflectata in rezultatele elevilor, in 
pregatirea suplimentara a elevilor  pentru evaluari 
nationale, concursuri si olimpiade scolare; 
5. Apropierea cu domiciliul de institutia de invatamant 
unde se propune pretransferul;
6. cadrul didactic dovedeste implicarea in diferite comisii si 
colective de lucru.
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1605 3 Școala Gimnazială "Alexandru 
Ioan Cuza"  GIMNAZIAL ISTORIE 3 0

1.Calificativul "Foarte Bine" obtinut in toti anii  de activitate 
. 
2.  90 de credite transferabile si cursuri de formare in 
specialitate ; 
3. Participarea la proiecte si programe educationale la 
nivel national/european; 
4.Contributie la prestigiul unitatii scolare prin activitatea 
scolara si extrascolara reflectata in rezultatele elevilor, in 
pregatirea suplimentara a elevilor  pentru evaluari 
nationale, concursuri si olimpiade scolare; 
5. cadrul didactic dovedeste implicarea in diferite comisii si 
colective de lucru.

1602 3 Școala Gimnazială "Alexandru 
Ioan Cuza"  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 10 0

1.Calificativul "Foarte Bine" obtinut in toti anii  de activitate 
. 
2.  90 de credite transferabile si cursuri de formare in 
specialitate ; 
3. Participarea la proiecte si programe educationale la 
nivel national/european; 
4.Contributie la prestigiul unitatii scolare prin activitatea 
scolara si extrascolara reflectata in rezultatele elevilor, in 
pregatirea suplimentara a elevilor  pentru evaluari 
nationale, concursuri si olimpiade scolare; 
5. cadrul didactic dovedeste implicarea in diferite comisii si 
colective de lucru.

1598 3 Școala Gimnazială "Federico 
Garcia Lorca"  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 18 0

1. Calificativul FB obtinut in toti anii de invatamant
2. Initiativa si implicare in viata scolii
3. Portofoliu cu activitatile didactice scolare si extrascolare
4. Participari/ performante obtinute cu elevii la olimpiade, 
concursuri scolare, festivaluri, competitii

1599 3 Școala Gimnazială "Federico 
Garcia Lorca"  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 4 0

1. Calificativul FB obtinut in toti anii de invatamant
2. Initiativa si implicare in viata scolii
3. Portofoliu cu activitatile didactice scolare si extrascolare
4. Participari/ performante obtinute cu elevii la olimpiade, 
concursuri scolare, festivaluri, competitii

1596 3 Școala Gimnazială "Federico 
Garcia Lorca"  GIMNAZIAL FIZICA 2 0 1. Calificativul FB obtinut in toti anii de invatamant

1591 3 Școala Gimnazială "Federico 
Garcia Lorca"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0
1. Calificativul FB obtinut in toti anii de invatamant
2. Initiativa si implicare in viata scolii
3. Portofoliu cu activitatile didactice scolare si extrascolare
4. Participari/ performante obtinute cu elevii la olimpiade, 
concursuri scolare, festivaluri, competitii

1594 3 Școala Gimnazială "Federico 
Garcia Lorca"  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 4 0

1. Calificativul FB obtinut in toti anii de invatamant
2. Initiativa si implicare in viata scolii
3. Portofoliu cu activitatile didactice scolare si extrascolare
4. Participari/ performante obtinute cu elevii la olimpiade, 
concursuri scolare, festivaluri, competitii

1593 3 Școala Gimnazială "Federico 
Garcia Lorca"  GIMNAZIAL LIMBA LATINA 2 0 1. Calificativul FB obtinut in toti anii de invatamant
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1592 3 Școala Gimnazială "Federico 
Garcia Lorca"  GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 18 0

1. Calificativul FB obtinut in toti anii de invatamant
2. Initiativa si implicare in viata scolii
3. Portofoliu cu activitatile didactice scolare si extrascolare
4. Participari/ performante obtinute cu elevii la olimpiade, 
concursuri scolare, festivaluri, competitii

1595 3 Școala Gimnazială "Federico 
Garcia Lorca"  GIMNAZIAL MATEMATICA 20 0

1. Calificativul FB obtinut in toti anii de invatamant
2. Initiativa si implicare in viata scolii
3. Portofoliu cu activitatile didactice scolare si extrascolare
4. Participari/ performante obtinute cu elevii la olimpiade, 
concursuri scolare, festivaluri, competitii

1597 3 Școala Gimnazială "Federico 
Garcia Lorca"  GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 8 0

1. Calificativul FB obtinut in toti anii de invatamant
2. Initiativa si implicare in viata scolii
3. Portofoliu cu activitatile didactice scolare si extrascolare
4. Participari/ performante obtinute cu elevii la olimpiade, 
concursuri scolare, festivaluri, competitii

1374 3 Școala Gimnazială "Leonardo 
Da Vinci"  GIMNAZIAL CULTURA CIVICA 4 0

1. Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2. Performante dovedite in pregatirea la clasa
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
4. Participarea la activitati extrascolare si extracurriculare 
in calitate de organizator
5. Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/judetean/interjudetean/national/ international
6. Obtinerea definitivatului in maxim 3 ani vechime la 
catedra sau gradul II
7. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare in activitatea didactica.

1378 3 Școala Gimnazială "Leonardo 
Da Vinci"  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 18 0

1. Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2. Performante dovedite in pregatirea la clasa
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
4. Participarea la activitati extrascolare si extracurriculare 
in calitate de organizator
5. Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/judetean/interjudetean/national/ international
6. Obtinerea definitivatului in maxim 3 ani vechime la 
catedra sau gradul II
7. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare in activitatea didactica.

1377 3 Școala Gimnazială "Leonardo 
Da Vinci"  GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA 4 0

1. Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2. Performante dovedite in pregatirea la clasa
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
4. Participarea la activitati extrascolare si extracurriculare 
in calitate de organizator
5. Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/judetean/interjudetean/national/ international
6. Obtinerea definitivatului in maxim 3 ani vechime la 
catedra sau gradul II
7. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare in activitatea didactica.
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1364 3 Școala Gimnazială "Leonardo 
Da Vinci"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2. Performante dovedite in pregatirea la clasa
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
4. Participarea la activitati extrascolare si extracurriculare 
in calitate de organizator
5. Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/judetean/interjudetean/national/ international
6. Obtinerea definitivatului in maxim 3 ani vechime la 
catedra sau gradul II
7. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare in activitatea didactica.

7005 3 Școala Gimnazială "Leonardo 
Da Vinci"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2. Performante dovedite in pregatirea la clasa
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
4. Participarea la activitati extrascolare si extracurriculare 
in calitate de organizator
5. Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/judetean/interjudetean/national/ international
6. Obtinerea definitivatului in maxim 3 ani vechime la 
catedra sau gradul II
7. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare in activitatea didactica.

1375 3 Școala Gimnazială "Leonardo 
Da Vinci"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2. Performante dovedite in pregatirea la clasa
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
4. Participarea la activitati extrascolare si extracurriculare 
in calitate de organizator
5. Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/judetean/interjudetean/national/ international
6. Obtinerea definitivatului in maxim 3 ani vechime la 
catedra sau gradul II
7. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare in activitatea didactica.

1365 3 Școala Gimnazială "Leonardo 
Da Vinci"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2. Performante dovedite in pregatirea la clasa
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
4. Participarea la activitati extrascolare si extracurriculare 
in calitate de organizator
5. Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/judetean/interjudetean/national/ international
6. Obtinerea definitivatului in maxim 3 ani vechime la 
catedra sau gradul II
7. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare in activitatea didactica.



Cod post
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Unitatea de învățământ Alte unități de 
învățământ

Nivel de 
învățământ Disciplina postului Probă practică TC CDS Conditii specifice de ocupare a postului (pretransfer)

1366 3 Școala Gimnazială "Leonardo 
Da Vinci"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2. Performante dovedite in pregatirea la clasa
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
4. Participarea la activitati extrascolare si extracurriculare 
in calitate de organizator
5. Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/judetean/interjudetean/national/ international
6. Obtinerea definitivatului in maxim 3 ani vechime la 
catedra sau gradul II
7. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare in activitatea didactica.

7007 3 Școala Gimnazială "Leonardo 
Da Vinci"  GIMNAZIAL ISTORIE 16 0

1. Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2. Performante dovedite in pregatirea la clasa
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
4. Participarea la activitati extrascolare si extracurriculare 
in calitate de organizator
5. Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/judetean/interjudetean/national/ international
6. Obtinerea definitivatului in maxim 3 ani vechime la 
catedra sau gradul II
7. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare in activitatea didactica.

1368 3 Școala Gimnazială "Leonardo 
Da Vinci"  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 10 3

1. Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2. Performante dovedite in pregatirea la clasa
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
4. Participarea la activitati extrascolare si extracurriculare 
in calitate de organizator
5. Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/judetean/interjudetean/national/ international
6. Obtinerea definitivatului in maxim 3 ani vechime la 
catedra sau gradul II
7. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare in activitatea didactica.

1367 3 Școala Gimnazială "Leonardo 
Da Vinci"  GIMNAZIAL LIMBA LATINA 3 0

1. Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2. Performante dovedite in pregatirea la clasa
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
4. Participarea la activitati extrascolare si extracurriculare 
in calitate de organizator
5. Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/judetean/interjudetean/national/ international
6. Obtinerea definitivatului in maxim 3 ani vechime la 
catedra sau gradul II
7. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare in activitatea didactica.
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Unitatea de învățământ Alte unități de 
învățământ

Nivel de 
învățământ Disciplina postului Probă practică TC CDS Conditii specifice de ocupare a postului (pretransfer)

6838 3 Școala Gimnazială "Leonardo 
Da Vinci"  GIMNAZIAL

OPTIONAL IN DOMENIUL INFORMATICA / 
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

INFORMATICA 0 9

1. Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2. Performante dovedite in pregatirea la clasa
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
4. Participarea la activitati extrascolare si extracurriculare 
in calitate de organizator
5. Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/judetean/interjudetean/national/ international
6. Obtinerea definitivatului in maxim 3 ani vechime la 
catedra sau gradul II
7. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare in activitatea didactica.

1376 3 Școala Gimnazială "Leonardo 
Da Vinci"  GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 16 0

1. Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2. Performante dovedite in pregatirea la clasa
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
4. Participarea la activitati extrascolare si extracurriculare 
in calitate de organizator
5. Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/judetean/interjudetean/national/ international
6. Obtinerea definitivatului in maxim 3 ani vechime la 
catedra sau gradul II
7. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare in activitatea didactica.

1077 3 Școala Gimnazială "Liviu 
Rebreanu"  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 18 0

1. Calificativ FB obtinut in ultimii 5 ani,
2. Atitudine pozitiva fata de activitatea didactica-educativa 
reflectata in documente justificative;
3. Contribuie la prestigiul unitatii scolare prin activitatea 
reflectata in rezultatele elevilor,in pregatirea suplimentara 
a elevilor pentru evaluari nationale,concursuri si olimpiade 
scolare;
4. Recomandarea C.A.de la unitatea de invatatmant de la 
care pleaca;
5.Acumularea a 90 DE CREDITE TRANSFERABILE SI 
CURSURI DE FORMARE IN SPECIALITATE
6. Abilitate de lucru cu calculatorul(document justificativ).

1070 3 Școala Gimnazială "Liviu 
Rebreanu"  GIMNAZIAL FIZICA 12 0

1. Calificativ FB obtinut in ultimii 5 ani,
2. Atitudine pozitiva fata de activitatea didactica-educativa 
reflectata in documente justificative;
3. Contribuie la prestigiul unitatii scolare prin activitatea 
reflectata in rezultatele elevilor,in pregatirea suplimentara 
a elevilor pentru evaluari nationale,concursuri si olimpiade 
scolare;
4. Recomandarea C.A.de la unitatea de invatatmant de la 
care pleaca;
5.Acumularea a 90 DE CREDITE TRANSFERABILE SI 
CURSURI DE FORMARE IN SPECIALITATE
6. Abilitate de lucru cu calculatorul(document justificativ).
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Unitatea de învățământ Alte unități de 
învățământ

Nivel de 
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1048 3 Școala Gimnazială "Liviu 
Rebreanu"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Calificativ FB obtinut in ultimii 5 ani,
2. Atitudine pozitiva fata de activitatea didactica-educativa 
reflectata in documente justificative;
3. Contribuie la prestigiul unitatii scolare prin activitatea 
reflectata in rezultatele elevilor,in pregatirea suplimentara 
a elevilor pentru evaluari nationale,concursuri si olimpiade 
scolare;
4. Recomandarea C.A.de la unitatea de invatatmant de la 
care pleaca;
5.Acumularea a 90 DE CREDITE TRANSFERABILE SI 
CURSURI DE FORMARE IN SPECIALITATE
6. Abilitate de lucru cu calculatorul(document justificativ).

1040 3 Școala Gimnazială "Liviu 
Rebreanu"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Calificativ FB obtinut in ultimii 5 ani,
2. Atitudine pozitiva fata de activitatea didactica-educativa 
reflectata in documente justificative;
3. Contribuie la prestigiul unitatii scolare prin activitatea 
reflectata in rezultatele elevilor,in pregatirea suplimentara 
a elevilor pentru evaluari nationale,concursuri si olimpiade 
scolare;
4. Recomandarea C.A.de la unitatea de invatatmant de la 
care pleaca;
5.Acumularea a 90 DE CREDITE TRANSFERABILE SI 
CURSURI DE FORMARE IN SPECIALITATE
6. Abilitate de lucru cu calculatorul(document justificativ).

1043 3 Școala Gimnazială "Liviu 
Rebreanu"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Calificativ FB obtinut in ultimii 5 ani,
2. Atitudine pozitiva fata de activitatea didactica-educativa 
reflectata in documente justificative;
3. Contribuie la prestigiul unitatii scolare prin activitatea 
reflectata in rezultatele elevilor,in pregatirea suplimentara 
a elevilor pentru evaluari nationale,concursuri si olimpiade 
scolare;
4. Recomandarea C.A.de la unitatea de invatatmant de la 
care pleaca;
5.Acumularea a 90 DE CREDITE TRANSFERABILE SI 
CURSURI DE FORMARE IN SPECIALITATE
6. Abilitate de lucru cu calculatorul(document justificativ).

1044 3 Școala Gimnazială "Liviu 
Rebreanu"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Calificativ FB obtinut in ultimii 5 ani, grad didactic II
2. Atitudine pozitiva fata de activitatea didactica-educativa 
reflectata in documente justificative;
3. Contribuie la prestigiul unitatii scolare prin activitatea 
reflectata in rezultatele elevilor,in pregatirea suplimentara 
a elevilor pentru evaluari nationale,concursuri si olimpiade 
scolare;
4. Recomandarea C.A.de la unitatea de invatatmant de la 
care pleaca;
5.Acumularea a 90 DE CREDITE TRANSFERABILE SI 
CURSURI DE FORMARE IN SPECIALITATE
6. Abilitate de lucru cu calculatorul(document justificativ).
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Unitatea de învățământ Alte unități de 
învățământ

Nivel de 
învățământ Disciplina postului Probă practică TC CDS Conditii specifice de ocupare a postului (pretransfer)

1051 3 Școala Gimnazială "Liviu 
Rebreanu"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Calificativ FB obtinut in ultimii 5 ani,
2. Atitudine pozitiva fata de activitatea didactica-educativa 
reflectata in documente justificative;
3. Contribuie la prestigiul unitatii scolare prin activitatea 
reflectata in rezultatele elevilor,in pregatirea suplimentara 
a elevilor pentru evaluari nationale,concursuri si olimpiade 
scolare;
4. Recomandarea C.A.de la unitatea de invatatmant de la 
care pleaca;
5.Acumularea a 90 DE CREDITE TRANSFERABILE SI 
CURSURI DE FORMARE IN SPECIALITATE
6. Abilitate de lucru cu calculatorul(document justificativ).

1036 3 Școala Gimnazială "Liviu 
Rebreanu"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Calificativ FB obtinut in ultimii 5 ani,
2. Atitudine pozitiva fata de activitatea didactica-educativa 
reflectata in documente justificative;
3. Contribuie la prestigiul unitatii scolare prin activitatea 
reflectata in rezultatele elevilor,in pregatirea suplimentara 
a elevilor pentru evaluari nationale,concursuri si olimpiade 
scolare;
4. Recomandarea C.A.de la unitatea de invatatmant de la 
care pleaca;
5.Acumularea a 90 DE CREDITE TRANSFERABILE SI 
CURSURI DE FORMARE IN SPECIALITATE
6. Abilitate de lucru cu calculatorul(document justificativ).

1041 3 Școala Gimnazială "Liviu 
Rebreanu"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Calificativ FB obtinut in ultimii 5 ani, grad didactic II
2. Atitudine pozitiva fata de activitatea didactica-educativa 
reflectata in documente justificative;
3. Contribuie la prestigiul unitatii scolare prin activitatea 
reflectata in rezultatele elevilor,in pregatirea suplimentara 
a elevilor pentru evaluari nationale,concursuri si olimpiade 
scolare;
4. Recomandarea C.A.de la unitatea de invatatmant de la 
care pleaca;
5.Acumularea a 90 DE CREDITE TRANSFERABILE SI 
CURSURI DE FORMARE IN SPECIALITATE
6. Abilitate de lucru cu calculatorul(document justificativ).

1038 3 Școala Gimnazială "Liviu 
Rebreanu"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Calificativ FB obtinut in ultimii 5 ani,
2. Atitudine pozitiva fata de activitatea didactica-educativa 
reflectata in documente justificative;
3. Contribuie la prestigiul unitatii scolare prin activitatea 
reflectata in rezultatele elevilor,in pregatirea suplimentara 
a elevilor pentru evaluari nationale,concursuri si olimpiade 
scolare;
4. Recomandarea C.A.de la unitatea de invatatmant de la 
care pleaca;
5.Acumularea a 90 DE CREDITE TRANSFERABILE SI 
CURSURI DE FORMARE IN SPECIALITATE
6. Abilitate de lucru cu calculatorul(document justificativ).



Cod post
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Unitatea de învățământ Alte unități de 
învățământ

Nivel de 
învățământ Disciplina postului Probă practică TC CDS Conditii specifice de ocupare a postului (pretransfer)

1049 3 Școala Gimnazială "Liviu 
Rebreanu"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Calificativ FB obtinut in ultimii 5 ani,
2. Atitudine pozitiva fata de activitatea didactica-educativa 
reflectata in documente justificative;
3. Contribuie la prestigiul unitatii scolare prin activitatea 
reflectata in rezultatele elevilor,in pregatirea suplimentara 
a elevilor pentru evaluari nationale,concursuri si olimpiade 
scolare;
4. Recomandarea C.A.de la unitatea de invatatmant de la 
care pleaca;
5.Acumularea a 90 DE CREDITE TRANSFERABILE SI 
CURSURI DE FORMARE IN SPECIALITATE
6. Abilitate de lucru cu calculatorul(document justificativ).

1068 3 Școala Gimnazială "Liviu 
Rebreanu"  GIMNAZIAL ISTORIE 11 4

1. Calificativ FB obtinut in ultimii 5 ani, grad didactic II
2. Atitudine pozitiva fata de activitatea didactica-educativa 
reflectata in documente justificative;
3. Contribuie la prestigiul unitatii scolare prin activitatea 
reflectata in rezultatele elevilor,in pregatirea suplimentara 
a elevilor pentru evaluari nationale,concursuri si olimpiade 
scolare;
4. Recomandarea C.A.de la unitatea de invatatmant de la 
care pleaca;
5.Acumularea a 90 DE CREDITE TRANSFERABILE SI 
CURSURI DE FORMARE IN SPECIALITATE
6. Abilitate de lucru cu calculatorul(document justificativ).

1063 3 Școala Gimnazială "Liviu 
Rebreanu"  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 18 0

1. Calificativ FB obtinut in ultimii 5 ani,
2. Atitudine pozitiva fata de activitatea didactica-educativa 
reflectata in documente justificative;
3. Contribuie la prestigiul unitatii scolare prin activitatea 
reflectata in rezultatele elevilor,in pregatirea suplimentara 
a elevilor pentru evaluari nationale,concursuri si olimpiade 
scolare;
4. Recomandarea C.A.de la unitatea de invatatmant de la 
care pleaca;
5.Acumularea a 90 DE CREDITE TRANSFERABILE SI 
CURSURI DE FORMARE IN SPECIALITATE
6. Abilitate de lucru cu calculatorul(document justificativ).

1060 3 Școala Gimnazială "Liviu 
Rebreanu"  GIMNAZIAL LIMBA LATINA 2 0

1. Calificativ FB obtinut in ultimii 5 ani,
2. Atitudine pozitiva fata de activitatea didactica-educativa 
reflectata in documente justificative;
3. Contribuie la prestigiul unitatii scolare prin activitatea 
reflectata in rezultatele elevilor,in pregatirea suplimentara 
a elevilor pentru evaluari nationale,concursuri si olimpiade 
scolare;
4. Recomandarea C.A.de la unitatea de invatatmant de la 
care pleaca;
5.Acumularea a 90 DE CREDITE TRANSFERABILE SI 
CURSURI DE FORMARE IN SPECIALITATE
6. Abilitate de lucru cu calculatorul(document justificativ).
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Unitatea de învățământ Alte unități de 
învățământ

Nivel de 
învățământ Disciplina postului Probă practică TC CDS Conditii specifice de ocupare a postului (pretransfer)

1067 3 Școala Gimnazială "Liviu 
Rebreanu"  GIMNAZIAL

OPTIONAL IN DOMENIUL INFORMATICA / 
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

INFORMATICA 5 0

1. Calificativ FB obtinut in ultimii 5 ani,
2. Atitudine pozitiva fata de activitatea didactica-educativa 
reflectata in documente justificative;
3. Contribuie la prestigiul unitatii scolare prin activitatea 
reflectata in rezultatele elevilor,in pregatirea suplimentara 
a elevilor pentru evaluari nationale,concursuri si olimpiade 
scolare;
4. Recomandarea C.A.de la unitatea de invatatmant de la 
care pleaca;
5.Acumularea a 90 DE CREDITE TRANSFERABILE SI 
CURSURI DE FORMARE IN SPECIALITATE
6. Abilitate de lucru cu calculatorul(document justificativ).

1172 3 Școala Gimnazială "Mexic"  GIMNAZIAL BIOLOGIE 8 0

1. Calificativ Foarte Bine in ultimii 5 ani scolari.
 2. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu au avut 
sesizari dconfirmate din partea parintilor
3. Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.          

1171 3 Școala Gimnazială "Mexic"  GIMNAZIAL CHIMIE 5 0

1. Calificativ Foarte Bine in ultimii 5 ani scolari.
 2. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu au avut 
sesizari dconfirmate din partea parintilor
3. Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.      

1174 3 Școala Gimnazială "Mexic"  GIMNAZIAL CULTURA CIVICA 3 0

1. Calificativ Foarte Bine in ultimii 5 ani scolari.
 2. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu au avut 
sesizari dconfirmate din partea parintilor
3. Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.     

1178 3 Școala Gimnazială "Mexic"  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 19 0

1. Calificativ Foarte Bine in ultimii 5 ani scolari.
 2. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu au avut 
sesizari dconfirmate din partea parintilor
3. Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.                  



Cod post

Se
cto

r

Unitatea de învățământ Alte unități de 
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1177 3 Școala Gimnazială "Mexic"  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 18 0

1. Calificativ Foarte Bine in ultimii 5 ani scolari.
 2. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu au avut 
sesizari dconfirmate din partea parintilor
3. Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.    

1176 3 Școala Gimnazială "Mexic"  GIMNAZIU / 
PRIMAR EDUCATIE MUZICALA 5 0

1. Calificativ Foarte Bine in ultimii 5 ani scolari.
 2. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu au avut 
sesizari dconfirmate din partea parintilor
3. Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.     

1175 3 Școala Gimnazială "Mexic"  GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA 5 0

1. Calificativ Foarte Bine in ultimii 5 ani scolari.
 2. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu au avut 
sesizari dconfirmate din partea parintilor
3. Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.      

1169 3 Școala Gimnazială "Mexic"  GIMNAZIAL FIZICA 7 0

1. Calificativ Foarte Bine in ultimii 5 ani scolari.
 2. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu au avut 
sesizari dconfirmate din partea parintilor
3. Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.     

1173 3 Școala Gimnazială "Mexic"  GIMNAZIAL ISTORIE 7 3

1. Calificativ Foarte Bine in ultimii 5 ani scolari.
 2. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu au avut 
sesizari dconfirmate din partea parintilor
3. Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.    

1162 3 Școala Gimnazială "Mexic"  GIMNAZIAL LIMBA LATINA 1 0

1. Calificativ Foarte Bine in ultimii 5 ani scolari.
 2. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu au avut 
sesizari dconfirmate din partea parintilor
3. Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.     
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1160 3 Școala Gimnazială "Mexic"  GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 18 0

1. Calificativ Foarte Bine in ultimii 5 ani scolari.
 2. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu au avut 
sesizari dconfirmate din partea parintilor
3. Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.       

3904 3 Școala Gimnazială "Mexic"  GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 8 0

1. Calificativ Foarte Bine in ultimii 5 ani scolari.
 2. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu au avut 
sesizari dconfirmate din partea parintilor
3. Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.    

1170 3 Școala Gimnazială "Mexic"  GIMNAZIAL
OPTIONAL IN DOMENIUL INFORMATICA / 
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

INFORMATICA 0 3

1. Calificativ Foarte Bine in ultimii 5 ani scolari.
 2. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu au avut 
sesizari dconfirmate din partea parintilor
3. Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.      

1483 3 Școala Gimnazială "Mihai 
Botez"  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 11 0

1. Calificativ Foarte Bine in ultimii 5 ani scolari
2. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu au avut 
sesizari din partea parintilor

1484 3 Școala Gimnazială "Mihai 
Botez"  GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA 11 0

1. Calificativ Foarte Bine in ultimii 5 ani scolari
2. Recomandarea CA din care sa rezulte ca nu au avut 
sesizari din partea parintilor

1474 3 Școala Gimnazială "Mihai 
Botez"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Implicarea in diverse comisii la nivelul scolii (CA, 
CEAC,sef catedra, aerie curiculara, cooordonator proiecte 
si programe etc)
2. Sustinerea unei lectii in profilul postului evaluat cf. 
Anexei 4 din Metodologie mobilitate 2016-2017)
3. 90 credite pretransferabile in ultimii 5 ani (cursuri de 
perfectionare in domeniul disciplinei, metode activ 
participante, educatie inclusiva, IT)

1475 3 Școala Gimnazială "Mihai 
Botez"  GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 18 0

1. Performante cu elevii dovedite prin rezultate foarte 
bune la Evaluarea Nationala, olimpiade si concursuri 
scolare din CAEN
2. Implicarea in diverse comisii la nivelul scolii 
(CA,CEAC,sef catedra, arie curiculara, coordonator 
proiecte si programe etc)
3. Participarea la proiecte nationale si internationale
4. Sustinerea unei lectii in profilul postului evakluata cf. 
Anexei 4 din Metodologie mobilitate 2016-2017
5. 90 credite pretransferabile in ultimii 5 ani (cursuri de 
perfectionare in domeniul disciplinei, metode activ 
participante, educatie inclusiva, IT)
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1476 3 Școala Gimnazială "Mihai 
Botez"  GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 8 0

1. Performante cu elevii dovedite prin rezultate foarte 
bune la Evaluarea Nationala, olimpiade si concursuri 
scolare din CAEN
2. Sustinerea unei lectii in profilul postului evakluata cf. 
Anexei 4 din Metodologie mobilitate 2016-2017
3. 90 credite pretransferabile in ultimii 5 ani (cursuri de 
perfectionare in domeniul disciplinei, metode activ 
participante, educatie inclusiva, IT)

1504 3 Școala Gimnazială "Nicolae 
Labiș"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0
1. Calificativ Foarte Bine in ultimii 3 ani
2. Sa nu  fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 3 ani
3. Cel putin 30 de credite transferabile si  cursuri de 
formare in specialitate, activitati extrascolare si 
extracurriculare

7012 3 Școala Gimnazială "Nicolae 
Labiș"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0
1. Calificativ Foarte Bine in ultimii 3 ani
2. Sa nu  fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 3 ani
3. Cel putin 30 de credite transferabile si  cursuri de 
formare in specialitate, activitati extrascolare si 
extracurriculare

1514 3 Școala Gimnazială "Nicolae 
Labiș"  GIMNAZIAL ISTORIE 16 2

1. Obtinerea performantei cu elevii la disciplina de 
specialitate a postului, dovedita prin cel putin 2 criterii din 
3: premii obtinute de elevi la olimpiade si concursuri 
scolare, rezultate foarte bune obtinute de elevi la 
examene nationale, implicarea elevilor si obtinerea unor 
rezultate deosebite in proiecte, comunicari stiintifice si 
simpozioane pe disciplina de specialitate
2. Activitatea metodica si stiintifica in specialitatea 
postului, dovedita prin participare la programe de formare 
continua cu 90 credite transferabile, in specialitate, in 
ultimii 5 ani sau studii masterale/doctorat in specialitate, 
calificativul FB in ultimii 5 ani

1508 3 Școala Gimnazială "Nicolae 
Labiș"  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 8 0

1. Calificativ Foarte Bine in ultimii 3 ani
2. Sa nu  fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 3 ani
3. Cel putin 30 de credite transferabile si  cursuri de 
formare in specialitate, activitati extrascolare si 
extracurriculare

1509 3 Școala Gimnazială "Nicolae 
Labiș"  GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 3 0

1. Calificativ Foarte Bine in ultimii 3 ani
2. Sa nu  fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 3 ani
3. Cel putin 30 de credite transferabile si  cursuri de 
formare in specialitate, activitati extrascolare si 
extracurriculare

1510 3 Școala Gimnazială "Nicolae 
Labiș"  GIMNAZIAL LIMBA ITALIANA 5 4

1. Calificativ Foarte Bine in ultimii 3 ani
2. Sa nu  fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 3 ani
3. Cel putin 30 de credite transferabile si  cursuri de 
formare in specialitate, activitati extrascolare si 
extracurriculare

1507 3 Școala Gimnazială "Nicolae 
Labiș"  GIMNAZIAL LIMBA LATINA 3 0

1. Calificativ Foarte Bine in ultimii 3 ani
2. Sa nu  fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 3 ani
3. Cel putin 30 de credite transferabile si  cursuri de 
formare in specialitate, activitati extrascolare si 
extracurriculare
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1121 3 Școala Gimnazială "Voievod 
Neagoe Basarab"  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 4 0

1.Calificativ „Foarte Bine” obținut in ultimii 5 ani,fără 
sancțiuni disciplinare în activitatea didactică; 
2.Competențe digitale; 3.Absolvire curs de perfecționare 
în specialitatea postului in ultimii 3 ani școlari; 4.Rezultate 
ale elevilor obținute in activități școlare si extrașcolare cu 
impact la nivel local/județean/interjudețean/național; 5.O 
lecție demonstrativă la clasă

1120 3 Școala Gimnazială "Voievod 
Neagoe Basarab"  GIMNAZIU / 

PRIMAR EDUCATIE MUZICALA 4 0

1.Calificativ „Foarte Bine” obținut in ultimii 5 ani,fără 
sancțiuni disciplinare în activitatea didactică; 
2.Competențe digitale; 3.Absolvire curs de perfecționare 
în specialitatea postului in ultimii 3 ani școlari; 4.Rezultate 
ale elevilor obținute in activități școlare si extrașcolare cu 
impact la nivel local/județean/interjudețean/național; 5.O 
lecție demonstrativă la clasă

1106 3 Școala Gimnazială "Voievod 
Neagoe Basarab"  PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1.Calificativ „Foarte Bine” obținut in ultimii 5 ani,fără 
sancțiuni disciplinare în activitatea didactică; 
2.Competențe digitale; 3.Absolvire curs de perfecționare 
în specialitatea postului in ultimii 3 ani școlari; 4.Rezultate 
ale elevilor obținute in activități școlare si extrașcolare cu 
impact la nivel local/județean/interjudețean/național; 5.O 
lecție demonstrativă la clasă

1105 3 Școala Gimnazială "Voievod 
Neagoe Basarab"  PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1.Calificativ „Foarte Bine” obținut in ultimii 5 ani,fără 
sancțiuni disciplinare în activitatea didactică; 
2.Competențe digitale; 3.Absolvire curs de perfecționare 
în specialitatea postului in ultimii 3 ani școlari; 4.Rezultate 
ale elevilor obținute in activități școlare si extrașcolare cu 
impact la nivel local/județean/interjudețean/național; 5.O 
lecție demonstrativă la clasă

1118 3 Școala Gimnazială "Voievod 
Neagoe Basarab"  GIMNAZIAL GEOGRAFIE 5 0

1.Calificativ „Foarte Bine” obținut in ultimii 5 ani,fără 
sancțiuni disciplinare în activitatea didactică; 
2.Competențe digitale; 3.Absolvire curs de perfecționare 
în specialitatea postului in ultimii 3 ani școlari; 4.Rezultate 
ale elevilor obținute in activități școlare si extrașcolare cu 
impact la nivel local/județean/interjudețean/național; 5.O 
lecție demonstrativă la clasă

1108 3 Școala Gimnazială "Voievod 
Neagoe Basarab"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1.Calificativ „Foarte Bine” obținut in ultimii 5 ani,fără 
sancțiuni disciplinare în activitatea didactică; 
2.Competențe digitale; 3.Absolvire curs de perfecționare 
în specialitatea postului in ultimii 3 ani școlari; 4.Rezultate 
ale elevilor obținute in activități școlare si extrașcolare cu 
impact la nivel local/județean/interjudețean/național; 5.O 
lecție demonstrativă la clasă
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1109 3 Școala Gimnazială "Voievod 
Neagoe Basarab"  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1.Calificativ „Foarte Bine” obținut in ultimii 5 ani,fără 
sancțiuni disciplinare în activitatea didactică; 
2.Competențe digitale; 3.Absolvire curs de perfecționare 
în specialitatea postului in ultimii 3 ani școlari; 4.Rezultate 
ale elevilor obținute in activități școlare si extrașcolare cu 
impact la nivel local/județean/interjudețean/național; 5.O 
lecție demonstrativă la clasă

2033 3 Școala Gimnazială "Voievod 
Neagoe Basarab"

Scoala Gimnaziala 
nr. 112
Scoala Gimnaziala 
Alexandru Ioan 
Cuza

GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 18 0

1.Calificativ „Foarte Bine” obținut in ultimii 5 ani,fără 
sancțiuni disciplinare în activitatea didactică; 
2.Competențe digitale; 3.Absolvire curs de perfecționare 
în specialitatea postului in ultimii 3 ani școlari; 4.Rezultate 
ale elevilor obținute in activități școlare si extrașcolare cu 
impact la nivel local/județean/interjudețean/național; 5.O 
lecție demonstrativă la clasă

1113 3 Școala Gimnazială "Voievod 
Neagoe Basarab"  GIMNAZIAL LIMBA LATINA 1 0

1.Calificativ „Foarte Bine” obținut in ultimii 5 ani,fără 
sancțiuni disciplinare în activitatea didactică; 
2.Competențe digitale; 3.Absolvire curs de perfecționare 
în specialitatea postului in ultimii 3 ani școlari; 4.Rezultate 
ale elevilor obținute in activități școlare si extrașcolare cu 
impact la nivel local/județean/interjudețean/național; 5.O 
lecție demonstrativă la clasă

1111 3 Școala Gimnazială "Voievod 
Neagoe Basarab"  GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 17 0

1.Calificativ „Foarte Bine” obținut in ultimii 5 ani,fără 
sancțiuni disciplinare în activitatea didactică; 
2.Competențe digitale; 3.Absolvire curs de perfecționare 
în specialitatea postului in ultimii 3 ani școlari; 4.Rezultate 
ale elevilor obținute in activități școlare si extrașcolare cu 
impact la nivel local/județean/interjudețean/național; 5.O 
lecție demonstrativă la clasă

1115 3 Școala Gimnazială "Voievod 
Neagoe Basarab"  GIMNAZIAL

OPTIONAL IN DOMENIUL INFORMATICA / 
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

INFORMATICA 0 2

1.Calificativ „Foarte Bine” obținut in ultimii 5 ani,fără 
sancțiuni disciplinare în activitatea didactică; 
2.Competențe digitale; 3.Absolvire curs de perfecționare 
în specialitatea postului in ultimii 3 ani școlari; 4.Rezultate 
ale elevilor obținute in activități școlare si extrașcolare cu 
impact la nivel local/județean/interjudețean/național; 5.O 
lecție demonstrativă la clasă

1354 3 Școala Gimnazială Cezar 
Bolliac

Scoala Gimnaziala 
F.G.Lorca GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA 19 0

1-Cel putin definitivarea in invatamant/inscriere pentru 
sesiunea 2016.
2-Calificativul "Foarte Bine" obtinut in ultimii cinci ani.
3-Participarea la activitati desfasurate in cadrul 
programelor de formare continua acreditate de MEN in 
ultimii cinci ani calendaristici finalizate cu Certificat de 
competenta profesionala sau Adeverinta echivalenta.
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1344 3 Școala Gimnazială Cezar 
Bolliac  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1-Cel putin definitivarea in invatamant/inscriere pentru 
sesiunea 2016.
2-Calificativul "Foarte Bine" obtinut in ultimii cinci ani.
3-Participarea la activitati desfasurate in cadrul 
programelor de formare continua acreditate de MEN in 
ultimii cinci ani calendaristici finalizate cu Certificat de 
competenta profesionala sau Adeverinta echivalenta.

1345 3 Școala Gimnazială Cezar 
Bolliac  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1-Cel putin definitivarea in invatamant/inscriere pentru 
sesiunea 2016.
2-Calificativul "Foarte Bine" obtinut in ultimii cinci ani.
3-Participarea la activitati desfasurate in cadrul 
programelor de formare continua acreditate de MEN in 
ultimii cinci ani calendaristici finalizate cu Certificat de 
competenta profesionala sau Adeverinta echivalenta.

7003 3 Școala Gimnazială Cezar 
Bolliac  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1-Cel putin definitivarea in invatamant/inscriere pentru 
sesiunea 2016.
2-Calificativul "Foarte Bine" obtinut in ultimii cinci ani.
3-Participarea la activitati desfasurate in cadrul 
programelor de formare continua acreditate de MEN in 
ultimii cinci ani calendaristici finalizate cu Certificat de 
competenta profesionala sau Adeverinta echivalenta.

1352 3 Școala Gimnazială Cezar 
Bolliac  GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 18 0

1-Cel putin definitivarea in invatamant/inscriere pentru 
sesiunea 2016.
2-Calificativul "Foarte Bine" obtinut in ultimii cinci ani.
3-Participarea la activitati desfasurate in cadrul 
programelor de formare continua acreditate de MEN in 
ultimii cinci ani calendaristici finalizate cu Certificat de 
competenta profesionala sau Adeverinta echivalenta.

1561 3 Școala Gimnazială nr. 116  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 16 0
1. Calificativ Foarte bine in ultimii 5 ani
2. Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani
3. 90 de credite transferabiile in ultimii 5 ani vonform 
art.245 din LEN 1/2011
4. Activitati extrascolare si extracurriculare

1560 3 Școala Gimnazială nr. 116  GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA 7 0
1. Calificativ Foarte bine in ultimii 5 ani
2. Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani
3. 90 de credite transferabiile in ultimii 5 ani vonform 
art.245 din LEN 1/2011
4. Activitati extrascolare si extracurriculare

2045 3 Școala Gimnazială nr. 116 Scoala Gimnaziala 
nr. 117 GIMNAZIAL GEOGRAFIE 18 0

1. Calificativ Foarte bine in ultimii 5 ani
2. Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani
3. 90 de credite transferabiile in ultimii 5 ani vonform 
art.245 din LEN 1/2011
4. Activitati extrascolare si extracurriculare
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1554 3 Școala Gimnazială nr. 116  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0
1. Calificativ Foarte bine in ultimii 5 ani
2. Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani
3. 90 de credite transferabiile in ultimii 5 ani vonform 
art.245 din LEN 1/2011
4. Activitati extrascolare si extracurriculare

1555 3 Școala Gimnazială nr. 116  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0
1. Calificativ Foarte bine in ultimii 5 ani
2. Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani
3. 90 de credite transferabiile in ultimii 5 ani vonform 
art.245 din LEN 1/2011
4. Activitati extrascolare si extracurriculare

2044 3 Școala Gimnazială nr. 116 Scoala Gimnaziala 
nr. 200 GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 20 0

1. Calificativ Foarte bine in ultimii 5 ani
2. Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani
3. 90 de credite transferabiile in ultimii 5 ani vonform 
art.245 din LEN 1/2011
4. Activitati extrascolare si extracurriculare

1557 3 Școala Gimnazială nr. 116  GIMNAZIAL MATEMATICA 12 2
1. Calificativ Foarte bine in ultimii 5 ani
2. Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani
3. 90 de credite transferabiile in ultimii 5 ani vonform 
art.245 din LEN 1/2011
4. Activitati extrascolare si extracurriculare

1568 3 Școala Gimnazială nr. 149  GIMNAZIAL BIOLOGIE 5 0 Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
1569 3 Școala Gimnazială nr. 149  GIMNAZIAL CULTURA CIVICA 3 0 Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
1567 3 Școala Gimnazială nr. 149  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 19 0 Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
1570 3 Școala Gimnazială nr. 149  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 18 0 Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani

1562 3 Școala Gimnazială nr. 149  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2. Performante dovedite in pregatirea elevilor la clasa
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
4. Participarea la activitati extrascolare si extracurriculare 
in calitate de organizator
5. Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/judetean/interjudetean/ national/international
6. Obtinerea definitivatului in maxim 3 ani vechime la 
catedra sau gradul II 
7. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare in activitatea didactica

7015 3 Școala Gimnazială nr. 149  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2. Performante dovedite in pregatirea elevilor la clasa
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
4. Participarea la activitati extrascolare si extracurriculare 
in calitate de organizator
5. Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/judetean/interjudetean/ national/international
6. Obtinerea definitivatului in maxim 3 ani vechime la 
catedra sau gradul II 
7. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare in activitatea didactica
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1563 3 Școala Gimnazială nr. 149  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2. Performante dovedite in pregatirea elevilor la clasa
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
4. Participarea la activitati extrascolare si extracurriculare 
in calitate de organizator
5. Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/judetean/interjudetean/ national/international
6. Obtinerea definitivatului in maxim 3 ani vechime la 
catedra sau gradul II 
7. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare in activitatea didactica

1566 3 Școala Gimnazială nr. 149  GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 4 0 Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
1565 3 Școala Gimnazială nr. 149  GIMNAZIAL LIMBA LATINA 3 0 Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
1564 3 Școala Gimnazială nr. 149  GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 9 0 Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2046 3 Școala Gimnazială nr. 149  GIMNAZIAL

OPTIONAL IN DOMENIUL INFORMATICA / 
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

INFORMATICA 0 4 Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani

1581 3 Școala Gimnazială nr. 195  GIMNAZIAL CHIMIE 4 0

1.Calificativul "Foarte bine" in ultimii cinci ani si fara 
sanctiuni disciplinare 
2.Participarea la cel putin doua cursuri de formare cu 
credite transferabile in ultimii cinci ani.     
3. Participarea  la organizarea/desfasurarea    a cel putin 
doua activitati educative/an sau extrascolare cu elevii sau 
cu alte cadre didactice.  
4. Sa faca dovada participarii la cel putin trei activitati 
metodice in ultimii trei ani.  
5. Obtinerea performantei cu elevii la disciplina de 
specialitate a postului, dovedita prin cel putin doua  criterii 
din trei: premii obtinute de elevi la olimpiade si concursuri 
scolare, implicarea elevilor si obtinerea unor rezultate 
deosebite in proiecte, comunicari stiintifice si simpozioane 
pe disciplina de specialitate. 
6. Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani

1589 3 Școala Gimnazială nr. 195  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 18 0

1.Calificativul "Foarte bine" in ultimii cinci ani si fara 
sanctiuni disciplinare 
2.Participarea la cel putin doua cursuri de formare cu 
credite transferabile in ultimii cinci ani.     
3. Participarea  la organizarea/desfasurarea    a cel putin 
doua activitati educative/an sau extrascolare cu elevii sau 
cu alte cadre didactice.  
4. Sa faca dovada participarii la cel putin trei activitati 
metodice in ultimii trei ani.  
5. Obtinerea performantei cu elevii la disciplina de 
specialitate a postului, dovedita prin cel putin doua  criterii 
din trei: premii obtinute de elevi la olimpiade si concursuri 
scolare, implicarea elevilor si obtinerea unor rezultate 
deosebite in proiecte, comunicari stiintifice si simpozioane 
pe disciplina de specialitate. 
6. Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani
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1590 3 Școala Gimnazială nr. 195  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 11 0

1.Calificativul "Foarte bine" in ultimii cinci ani si fara 
sanctiuni disciplinare 
2.Participarea la cel putin doua cursuri de formare cu 
credite transferabile in ultimii cinci ani.     
3. Participarea  la organizarea/desfasurarea    a cel putin 
doua activitati educative/an sau extrascolare cu elevii sau 
cu alte cadre didactice.  
4. Sa faca dovada participarii la cel putin trei activitati 
metodice in ultimii trei ani.  
5. Obtinerea performantei cu elevii la disciplina de 
specialitate a postului, dovedita prin cel putin doua  criterii 
din trei: premii obtinute de elevi la olimpiade si concursuri 
scolare, implicarea elevilor si obtinerea unor rezultate 
deosebite in proiecte, comunicari stiintifice si simpozioane 
pe disciplina de specialitate. 
6. Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani

1586 3 Școala Gimnazială nr. 195  GIMNAZIU / 
PRIMAR EDUCATIE MUZICALA 6 0

1.Calificativul "Foarte bine" in ultimii cinci ani si fara 
sanctiuni disciplinare 
2.Participarea la cel putin doua cursuri de formare cu 
credite transferabile in ultimii cinci ani.     
3. Participarea  la organizarea/desfasurarea    a cel putin 
doua activitati educative/an sau extrascolare cu elevii sau 
cu alte cadre didactice.  
4. Sa faca dovada participarii la cel putin trei activitati 
metodice in ultimii trei ani.  
5. Obtinerea performantei cu elevii la disciplina de 
specialitate a postului, dovedita prin cel putin doua  criterii 
din trei: premii obtinute de elevi la olimpiade si concursuri 
scolare, implicarea elevilor si obtinerea unor rezultate 
deosebite in proiecte, comunicari stiintifice si simpozioane 
pe disciplina de specialitate. 
6. Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani

1585 3 Școala Gimnazială nr. 195  GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA 4 0

1.Calificativul "Foarte bine" in ultimii cinci ani si fara 
sanctiuni disciplinare 
2.Participarea la cel putin doua cursuri de formare cu 
credite transferabile in ultimii cinci ani.     
3. Participarea  la organizarea/desfasurarea    a cel putin 
doua activitati educative/an sau extrascolare cu elevii sau 
cu alte cadre didactice.  
4. Sa faca dovada participarii la cel putin trei activitati 
metodice in ultimii trei ani.  
5. Obtinerea performantei cu elevii la disciplina de 
specialitate a postului, dovedita prin cel putin doua  criterii 
din trei: premii obtinute de elevi la olimpiade si concursuri 
scolare, implicarea elevilor si obtinerea unor rezultate 
deosebite in proiecte, comunicari stiintifice si simpozioane 
pe disciplina de specialitate. 
6. Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani
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1588 3 Școala Gimnazială nr. 195  GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA 4 0

1.Calificativul "Foarte bine" in ultimii cinci ani si fara 
sanctiuni disciplinare 
2.Participarea la cel putin doua cursuri de formare cu 
credite transferabile in ultimii cinci ani.     
3. Participarea  la organizarea/desfasurarea    a cel putin 
doua activitati educative/an sau extrascolare cu elevii sau 
cu alte cadre didactice.  
4. Sa faca dovada participarii la cel putin trei activitati 
metodice in ultimii trei ani.  
5. Obtinerea performantei cu elevii la disciplina de 
specialitate a postului, dovedita prin cel putin doua  criterii 
din trei: premii obtinute de elevi la olimpiade si concursuri 
scolare, implicarea elevilor si obtinerea unor rezultate 
deosebite in proiecte, comunicari stiintifice si simpozioane 
pe disciplina de specialitate. 
6. Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani

1572 3 Școala Gimnazială nr. 195  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1.Calificativul "Foarte bine" in ultimii cinci ani si fara 
sanctiuni disciplinare 
2.Participarea la cel putin doua cursuri de formare cu 
credite transferabile in ultimii cinci ani.     
3. Participarea  la organizarea/desfasurarea    a cel putin 
doua activitati educative/an sau extrascolare cu elevii sau 
cu alte cadre didactice.  
4. Sa faca dovada participarii la cel putin trei activitati 
metodice in ultimii trei ani.  
5. Obtinerea performantei cu elevii la disciplina de 
specialitate a postului, dovedita prin cel putin doua  criterii 
din trei: premii obtinute de elevi la olimpiade si concursuri 
scolare, implicarea elevilor si obtinerea unor rezultate 
deosebite in proiecte, comunicari stiintifice si simpozioane 
pe disciplina de specialitate. 
6. Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani

7018 3 Școala Gimnazială nr. 195  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1.Calificativul "Foarte bine" in ultimii cinci ani si fara 
sanctiuni disciplinare 
2.Participarea la cel putin doua cursuri de formare cu 
credite transferabile in ultimii cinci ani.     
3. Participarea  la organizarea/desfasurarea    a cel putin 
doua activitati educative/an sau extrascolare cu elevii sau 
cu alte cadre didactice.  
4. Sa faca dovada participarii la cel putin trei activitati 
metodice in ultimii trei ani.  
5. Obtinerea performantei cu elevii la disciplina de 
specialitate a postului, dovedita prin cel putin doua  criterii 
din trei: premii obtinute de elevi la olimpiade si concursuri 
scolare, implicarea elevilor si obtinerea unor rezultate 
deosebite in proiecte, comunicari stiintifice si simpozioane 
pe disciplina de specialitate. 
6. Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani
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7019 3 Școala Gimnazială nr. 195  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1.Calificativul "Foarte bine" in ultimii cinci ani si fara 
sanctiuni disciplinare 
2.Participarea la cel putin doua cursuri de formare cu 
credite transferabile in ultimii cinci ani.     
3. Participarea  la organizarea/desfasurarea    a cel putin 
doua activitati educative/an sau extrascolare cu elevii sau 
cu alte cadre didactice.  
4. Sa faca dovada participarii la cel putin trei activitati 
metodice in ultimii trei ani.  
5. Obtinerea performantei cu elevii la disciplina de 
specialitate a postului, dovedita prin cel putin doua  criterii 
din trei: premii obtinute de elevi la olimpiade si concursuri 
scolare, implicarea elevilor si obtinerea unor rezultate 
deosebite in proiecte, comunicari stiintifice si simpozioane 
pe disciplina de specialitate. 
6. Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani

7020 3 Școala Gimnazială nr. 195  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1.Calificativul "Foarte bine" in ultimii cinci ani si fara 
sanctiuni disciplinare 
2.Participarea la cel putin doua cursuri de formare cu 
credite transferabile in ultimii cinci ani.     
3. Participarea  la organizarea/desfasurarea    a cel putin 
doua activitati educative/an sau extrascolare cu elevii sau 
cu alte cadre didactice.  
4. Sa faca dovada participarii la cel putin trei activitati 
metodice in ultimii trei ani.  
5. Obtinerea performantei cu elevii la disciplina de 
specialitate a postului, dovedita prin cel putin doua  criterii 
din trei: premii obtinute de elevi la olimpiade si concursuri 
scolare, implicarea elevilor si obtinerea unor rezultate 
deosebite in proiecte, comunicari stiintifice si simpozioane 
pe disciplina de specialitate. 
6. Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani

1576 3 Școala Gimnazială nr. 195  GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 8 0

1.Calificativul "Foarte bine" in ultimii cinci ani si fara 
sanctiuni disciplinare 
2.Participarea la cel putin doua cursuri de formare cu 
credite transferabile in ultimii cinci ani.     
3. Participarea  la organizarea/desfasurarea    a cel putin 
doua activitati educative/an sau extrascolare cu elevii sau 
cu alte cadre didactice.  
4. Sa faca dovada participarii la cel putin trei activitati 
metodice in ultimii trei ani.  
5. Obtinerea performantei cu elevii la disciplina de 
specialitate a postului, dovedita prin cel putin doua  criterii 
din trei: premii obtinute de elevi la olimpiade si concursuri 
scolare, implicarea elevilor si obtinerea unor rezultate 
deosebite in proiecte, comunicari stiintifice si simpozioane 
pe disciplina de specialitate. 
6. Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani
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1577 3 Școala Gimnazială nr. 195  GIMNAZIAL LIMBA GERMANA 18 0

1.Calificativul "Foarte bine" in ultimii cinci ani si fara 
sanctiuni disciplinare 
2.Participarea la cel putin doua cursuri de formare cu 
credite transferabile in ultimii cinci ani.     
3. Participarea  la organizarea/desfasurarea    a cel putin 
doua activitati educative/an sau extrascolare cu elevii sau 
cu alte cadre didactice.  
4. Sa faca dovada participarii la cel putin trei activitati 
metodice in ultimii trei ani.  
5. Obtinerea performantei cu elevii la disciplina de 
specialitate a postului, dovedita prin cel putin doua  criterii 
din trei: premii obtinute de elevi la olimpiade si concursuri 
scolare, implicarea elevilor si obtinerea unor rezultate 
deosebite in proiecte, comunicari stiintifice si simpozioane 
pe disciplina de specialitate. 
6. Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani

1578 3 Școala Gimnazială nr. 195  GIMNAZIAL LIMBA GERMANA 6 3

1.Calificativul "Foarte bine" in ultimii cinci ani si fara 
sanctiuni disciplinare 
2.Participarea la cel putin doua cursuri de formare cu 
credite transferabile in ultimii cinci ani.     
3. Participarea  la organizarea/desfasurarea    a cel putin 
doua activitati educative/an sau extrascolare cu elevii sau 
cu alte cadre didactice.  
4. Sa faca dovada participarii la cel putin trei activitati 
metodice in ultimii trei ani.  
5. Obtinerea performantei cu elevii la disciplina de 
specialitate a postului, dovedita prin cel putin doua  criterii 
din trei: premii obtinute de elevi la olimpiade si concursuri 
scolare, implicarea elevilor si obtinerea unor rezultate 
deosebite in proiecte, comunicari stiintifice si simpozioane 
pe disciplina de specialitate. 
6. Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani
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1573 3 Școala Gimnazială nr. 195  GIMNAZIAL LIMBA LATINA 7 0

1.Calificativul "Foarte bine" in ultimii cinci ani si fara 
sanctiuni disciplinare 
2.Participarea la cel putin doua cursuri de formare cu 
credite transferabile in ultimii cinci ani.     
3. Participarea  la organizarea/desfasurarea    a cel putin 
doua activitati educative/an sau extrascolare cu elevii sau 
cu alte cadre didactice.  
4. Sa faca dovada participarii la cel putin trei activitati 
metodice in ultimii trei ani.  
5. Obtinerea performantei cu elevii la disciplina de 
specialitate a postului, dovedita prin cel putin doua  criterii 
din trei: premii obtinute de elevi la olimpiade si concursuri 
scolare, implicarea elevilor si obtinerea unor rezultate 
deosebite in proiecte, comunicari stiintifice si simpozioane 
pe disciplina de specialitate. 
6. Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani

1584 3 Școala Gimnazială nr. 195  GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 18 0

1.Calificativul "Foarte bine" in ultimii cinci ani si fara 
sanctiuni disciplinare 
2.Participarea la cel putin doua cursuri de formare cu 
credite transferabile in ultimii cinci ani.     
3. Participarea  la organizarea/desfasurarea    a cel putin 
doua activitati educative/an sau extrascolare cu elevii sau 
cu alte cadre didactice.  
4. Sa faca dovada participarii la cel putin trei activitati 
metodice in ultimii trei ani.  
5. Obtinerea performantei cu elevii la disciplina de 
specialitate a postului, dovedita prin cel putin doua  criterii 
din trei: premii obtinute de elevi la olimpiade si concursuri 
scolare, implicarea elevilor si obtinerea unor rezultate 
deosebite in proiecte, comunicari stiintifice si simpozioane 
pe disciplina de specialitate. 
6. Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani

1024 3 Școala Gimnazială nr. 20  GIMNAZIAL BIOLOGIE 3 0 1. Calificativul FB in ultimii 3 ani

2034 3 Școala Gimnazială nr. 20  GIMNAZIAL CULTURA CIVICA 1 0 1. Calificativul FB in ultimii 3 ani

1031 3 Școala Gimnazială nr. 20  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 13 0 1. Calificativul FB in ultimii 3 ani

1029 3 Școala Gimnazială nr. 20  GIMNAZIU / 
PRIMAR EDUCATIE MUZICALA 9 2 1. Calificativul FB in ultimii 3 ani

1023 3 Școala Gimnazială nr. 20  GIMNAZIAL FIZICA 2 0 1. Calificativul FB in ultimii 3 ani

3901 3 Școala Gimnazială nr. 20  GIMNAZIAL GEOGRAFIE 1 2 1. Calificativul FB in ultimii 3 ani

1012 3 Școala Gimnazială nr. 20  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0 1. Calificativul FB in ultimii 3 ani
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1013 3 Școala Gimnazială nr. 20  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0 1. Calificativul FB in ultimii 3 ani

1017 3 Școala Gimnazială nr. 20 Scoala Gimnaziala 
nr. 149 GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 17 1 1. Calificativul FB in ultimii 3 ani

1020 3 Școala Gimnazială nr. 20  GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 10 0 1. Calificativul FB in ultimii 3 ani

1015 3 Școala Gimnazială nr. 20  GIMNAZIAL LIMBA LATINA 3 0 1. Calificativul FB in ultimii 3 ani

1033 3 Școala Gimnazială nr. 20  GIMNAZIAL
OPTIONAL IN DOMENIUL INFORMATICA / 
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

INFORMATICA 0 4 1. Calificativul FB in ultimii 3 ani

1028 3 Școala Gimnazială nr. 20  GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 14 0 1. Calificativul FB in ultimii 3 ani

1228 3 Școala Gimnazială nr. 47  GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA 6 0
1. Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare
4. Participarea la activitati extrascolare si extracuriculare 
in calitate de organizator

1213 3 Școala Gimnazială nr. 47  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare
4. Participarea la activitati extrascolare si extracuriculare 
in calitate de organizator

1223 3 Școala Gimnazială nr. 47  GIMNAZIAL GEOGRAFIE 7 0
1. Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare
4. Participarea la activitati extrascolare si extracuriculare 
in calitate de organizator

1214 3 Școala Gimnazială nr. 47  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0
1. Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare
4. Participarea la activitati extrascolare si extracuriculare 
in calitate de organizator

1215 3 Școala Gimnazială nr. 47  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0
1. Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare
4. Participarea la activitati extrascolare si extracuriculare 
in calitate de organizator

1224 3 Școala Gimnazială nr. 47  GIMNAZIAL ISTORIE 7 0
1. Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare
4. Participarea la activitati extrascolare si extracuriculare 
in calitate de organizator

1216 3 Școala Gimnazială nr. 47  GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 8 0
1. Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare
4. Participarea la activitati extrascolare si extracuriculare 
in calitate de organizator
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4471 3 Școala Gimnazială nr. 54 Scoala Gimnaziala 
nr. 108 GIMNAZIAL BIOLOGIE 18 0

1. Acordarea calificativului FB in ultimii 4 ani scolari.
2. Contributia adusa la prestigiul unitatii scolare,reflectata 
prin rezultatele elevilor.
3. Activitatea metodica si stiintifica deosebita,dovedita prin 
documente justificate.                                                                                                                                                                       
4.Recomandarea Consiliului de Administratie de 
nesanctionare disciplinara a cadrului didactic propus.

1238 3 Școala Gimnazială nr. 54  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 4 0

1. Acordarea calificativului FB in ultimii 4 ani scolari.
2. Contributia adusa la prestigiul unitatii scolare,reflectata 
prin rezultatele elevilor.
3. Activitatea metodica si stiintifica deosebita,dovedita prin 
documente justificate.                                                                                                                                                                       
4.Recomandarea Consiliului de Administratie de 
nesanctionare disciplinara a cadrului didactic propus.

1237 3 Școala Gimnazială nr. 54  GIMNAZIU / 
PRIMAR EDUCATIE MUZICALA 9 0

1. Acordarea calificativului FB in ultimii 4 ani scolari.
2. Contributia adusa la prestigiul unitatii scolare,reflectata 
prin rezultatele elevilor.
3. Activitatea metodica si stiintifica deosebita,dovedita prin 
documente justificate.                                                                                                                                                                       
4.Recomandarea Consiliului de Administratie de 
nesanctionare disciplinara a cadrului didactic propus.

7002 3 Școala Gimnazială nr. 54  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Acordarea calificativului FB in ultimii 4 ani scolari.
2. Contributia adusa la prestigiul unitatii scolare,reflectata 
prin rezultatele elevilor.
3. Activitatea metodica si stiintifica deosebita,dovedita prin 
documente justificate.                                                                                                                                                                       
4.Recomandarea Consiliului de Administratie de 
nesanctionare disciplinara a cadrului didactic propus.

1235 3 Școala Gimnazială nr. 54  GIMNAZIAL ISTORIE 12 0

1. Acordarea calificativului FB in ultimii 4 ani scolari.
2. Contributia adusa la prestigiul unitatii scolare,reflectata 
prin rezultatele elevilor.
3. Activitatea metodica si stiintifica deosebita,dovedita prin 
documente justificate.                                                                                                                                                                       
4.Recomandarea Consiliului de Administratie de 
nesanctionare disciplinara a cadrului didactic propus.

1231 3 Școala Gimnazială nr. 54  GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 2 0

1. Acordarea calificativului FB in ultimii 4 ani scolari.
2. Contributia adusa la prestigiul unitatii scolare,reflectata 
prin rezultatele elevilor.
3. Activitatea metodica si stiintifica deosebita,dovedita prin 
documente justificate.                                                                                                                                                                       
4.Recomandarea Consiliului de Administratie de 
nesanctionare disciplinara a cadrului didactic propus.
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1230 3 Școala Gimnazială nr. 54  GIMNAZIAL LIMBA LATINA 2 0

1. Acordarea calificativului FB in ultimii 4 ani scolari.
2. Contributia adusa la prestigiul unitatii scolare,reflectata 
prin rezultatele elevilor.
3. Activitatea metodica si stiintifica deosebita,dovedita prin 
documente justificate.                                                                                                                                                                       
4.Recomandarea Consiliului de Administratie de 
nesanctionare disciplinara a cadrului didactic propus.

1229 3 Școala Gimnazială nr. 54  GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 8 2

1. Acordarea calificativului FB in ultimii 4 ani scolari.
2. Contributia adusa la prestigiul unitatii scolare,reflectata 
prin rezultatele elevilor.
3. Activitatea metodica si stiintifica deosebita,dovedita prin 
documente justificate.                                                                                                                                                                       
4.Recomandarea Consiliului de Administratie de 
nesanctionare disciplinara a cadrului didactic propus.

1233 3 Școala Gimnazială nr. 54  GIMNAZIAL MATEMATICA 0 2

1. Acordarea calificativului FB in ultimii 4 ani scolari.
2. Contributia adusa la prestigiul unitatii scolare,reflectata 
prin rezultatele elevilor.
3. Activitatea metodica si stiintifica deosebita,dovedita prin 
documente justificate.                                                                                                                                                                       
4.Recomandarea Consiliului de Administratie de 
nesanctionare disciplinara a cadrului didactic propus.

1234 3 Școala Gimnazială nr. 54  GIMNAZIAL
OPTIONAL IN DOMENIUL INFORMATICA / 
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

INFORMATICA 0 6

1. Acordarea calificativului FB in ultimii 4 ani scolari.
2. Contributia adusa la prestigiul unitatii scolare,reflectata 
prin rezultatele elevilor.
3. Activitatea metodica si stiintifica deosebita,dovedita prin 
documente justificate.                                                                                                                                                                       
4.Recomandarea Consiliului de Administratie de 
nesanctionare disciplinara a cadrului didactic propus.

1236 3 Școala Gimnazială nr. 54  GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 3 0

1. Acordarea calificativului FB in ultimii 4 ani scolari.
2. Contributia adusa la prestigiul unitatii scolare,reflectata 
prin rezultatele elevilor.
3. Activitatea metodica si stiintifica deosebita,dovedita prin 
documente justificate.                                                                                                                                                                       
4.Recomandarea Consiliului de Administratie de 
nesanctionare disciplinara a cadrului didactic propus.

1280 3 Școala Gimnazială nr. 67  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 14 0

1.Calificativul "Foarte bine" in ultimii cinci ani si fara 
sanctiuni disciplinare                                                                                     
2.Participarea la  cursuri de formare cu credite 
transferabile in ultimii cinci ani.    
3. Participarea  la activitati educative sau extrascolare cu 
elevii sau cu alte cadre didactice in ultimii doi ani.                                                
4 Rezultate obtinute la olimpiade si concursuri scolare.
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1272 3 Școala Gimnazială nr. 67  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1.Calificativul "Foarte bine" in ultimii cinci ani si fara 
sanctiuni disciplinare                                                                                     
2.Participarea la  cursuri de formare cu credite 
transferabile in ultimii cinci ani.    
3. Participarea  la activitati educative sau extrascolare cu 
elevii sau cu alte cadre didactice in ultimii doi ani.                                                
4 Rezultate obtinute la olimpiade si concursuri scolare.

1274 3 Școala Gimnazială nr. 67  GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 5 0

1.Calificativul "Foarte bine" in ultimii cinci ani si fara 
sanctiuni disciplinare                                                                                     
2.Participarea la  cursuri de formare cu credite 
transferabile in ultimii cinci ani.    
3. Participarea  la activitati educative sau extrascolare cu 
elevii sau cu alte cadre didactice in ultimii doi ani.                                                
4 Rezultate obtinute la olimpiade si concursuri scolare.

1391 3 Școala Gimnazială nr. 78  GIMNAZIU / 
PRIMAR EDUCATIE MUZICALA 7 0 1. 90 credite transferabile

2. Calificativ Foarte bine in ultimii 5 ani
1390 3 Școala Gimnazială nr. 78  GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA 7 0 1. 90 credite transferabile

2. Calificativ Foarte bine in ultimii 5 ani
1388 3 Școala Gimnazială nr. 78  GIMNAZIAL FIZICA 4 0 1. 90 credite transferabile

2. Calificativ Foarte bine in ultimii 5 ani

1380 3 Școala Gimnazială nr. 78  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0 1. 90 credite transferabile
2. Calificativ Foarte bine in ultimii 5 ani

1381 3 Școala Gimnazială nr. 78  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0 1. 90 credite transferabile
2. Calificativ Foarte bine in ultimii 5 ani

1382 3 Școala Gimnazială nr. 78  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0 1. 90 credite transferabile
2. Calificativ Foarte bine in ultimii 5 ani

1385 3 Școala Gimnazială nr. 78  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 18 0 1. 90 credite transferabile
2. Calificativ Foarte bine in ultimii 5 ani

1386 3 Școala Gimnazială nr. 78  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 0 7 1. 90 credite transferabile
2. Calificativ Foarte bine in ultimii 5 ani

1387 3 Școala Gimnazială nr. 78  GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 16 1 1. 90 credite transferabile
2. Calificativ Foarte bine in ultimii 5 ani

1384 3 Școala Gimnazială nr. 78  GIMNAZIAL LIMBA LATINA 2 0 1. 90 credite transferabile
2. Calificativ Foarte bine in ultimii 5 ani

1383 3 Școala Gimnazială nr. 78  GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 13 0 1. 90 credite transferabile
2. Calificativ Foarte bine in ultimii 5 ani

1389 3 Școala Gimnazială nr. 78  GIMNAZIAL
OPTIONAL IN DOMENIUL INFORMATICA / 
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

INFORMATICA 0 1 1. 90 credite transferabile
2. Calificativ Foarte bine in ultimii 5 ani
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1403 3 Școala Gimnazială nr. 80  GIMNAZIAL BIOLOGIE 6 0
1. Calificativul "Foarte Bine" obtinut in ultimii cinci ani. 
2. Nu a fost sanctionat disciplinar.                                                                              
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare.

1402 3 Școala Gimnazială nr. 80  GIMNAZIAL CHIMIE 4 0
1. Calificativul "Foarte Bine" obtinut in ultimii cinci ani. 
2. Nu a fost sanctionat disciplinar.                                                                              
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare.

1408 3 Școala Gimnazială nr. 80  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 18 0
1. Calificativul "Foarte Bine" obtinut in ultimii cinci ani. 
2. Nu a fost sanctionat disciplinar.                                                                              
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare.

1409 3 Școala Gimnazială nr. 80  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 8 0
1. Calificativul "Foarte Bine" obtinut in ultimii cinci ani. 
2. Nu a fost sanctionat disciplinar.                                                                              
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare.

1400 3 Școala Gimnazială nr. 80  GIMNAZIAL FIZICA 6 0
1. Calificativul "Foarte Bine" obtinut in ultimii cinci ani. 
2. Nu a fost sanctionat disciplinar.                                                                              
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare.

1404 3 Școala Gimnazială nr. 80  GIMNAZIAL GEOGRAFIE 2 0
1. Calificativul "Foarte Bine" obtinut in ultimii cinci ani. 
2. Nu a fost sanctionat disciplinar.                                                                              
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare.

6334 3 Școala Gimnazială nr. 80  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0
1. Calificativul "Foarte Bine" obtinut in ultimii cinci ani. 
2. Nu a fost sanctionat disciplinar.                                                                              
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare.

1394 3 Școala Gimnazială nr. 80  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0
1. Calificativul "Foarte Bine" obtinut in ultimii cinci ani. 
2. Nu a fost sanctionat disciplinar.                                                                              
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare.

1395 3 Școala Gimnazială nr. 80  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0
1. Calificativul "Foarte Bine" obtinut in ultimii cinci ani. 
2. Nu a fost sanctionat disciplinar.                                                                              
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare.

1393 3 Școala Gimnazială nr. 80  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0
1. Calificativul "Foarte Bine" obtinut in ultimii cinci ani. 
2. Nu a fost sanctionat disciplinar.                                                                              
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare.

1392 3 Școala Gimnazială nr. 80  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0
1. Calificativul "Foarte Bine" obtinut in ultimii cinci ani. 
2. Nu a fost sanctionat disciplinar.                                                                              
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare.
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1398 3 Școala Gimnazială nr. 80  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 14 4
1. Calificativul "Foarte Bine" obtinut in ultimii cinci ani. 
2. Nu a fost sanctionat disciplinar.                                                                              
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare.

1397 3 Școala Gimnazială nr. 80  GIMNAZIAL LIMBA LATINA 4 0
1. Calificativul "Foarte Bine" obtinut in ultimii cinci ani. 
2. Nu a fost sanctionat disciplinar.                                                                              
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare.

1396 3 Școala Gimnazială nr. 80  GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 0 3
1. Calificativul "Foarte Bine" obtinut in ultimii cinci ani. 
2. Nu a fost sanctionat disciplinar.                                                                              
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare.

6886 3 Școala Gimnazială nr. 80  GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 18 0
1. Calificativul "Foarte Bine" obtinut in ultimii cinci ani. 
2. Nu a fost sanctionat disciplinar.                                                                              
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare.

1399 3 Școala Gimnazială nr. 80  GIMNAZIAL MATEMATICA 6 0
1. Calificativul "Foarte Bine" obtinut in ultimii cinci ani. 
2. Nu a fost sanctionat disciplinar.                                                                              
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare.

1401 3 Școala Gimnazială nr. 80  GIMNAZIAL
OPTIONAL IN DOMENIUL INFORMATICA / 
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

INFORMATICA 0 8
1. Calificativul "Foarte Bine" obtinut in ultimii cinci ani. 
2. Nu a fost sanctionat disciplinar.                                                                              
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare.

1407 3 Școala Gimnazială nr. 80  GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 6 0
1. Calificativul "Foarte Bine" obtinut in ultimii cinci ani. 
2. Nu a fost sanctionat disciplinar.                                                                              
3. Participarea la cursuri de formare si perfectionare.

1427 3 Școala Gimnazială nr. 81  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 19 0

1. Lecție demonstrativă la clasă.  
2. Calificativul FB în ultimii 3 ani. 
3. Contribuție la prestigiul unității școlare prin activitatea 
deosebită reflectată în rezultatele elevilor, în pregătirea 
suplimentară a elevilor pentru evaluări naționale, proiecte, 
parteneriate, etc.)

1052 3 Școala Gimnazială nr. 81  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 2 0

1. Lecție demonstrativă la clasă.  
2. Calificativul FB în ultimii 3 ani. 
3. Contribuție la prestigiul unității școlare prin activitatea 
deosebită reflectată în rezultatele elevilor, în pregătirea 
suplimentară a elevilor pentru evaluări naționale, proiecte, 
parteneriate, etc.)

1410 3 Școala Gimnazială nr. 81  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Lecție demonstrativă la clasă.  
2. Calificativul FB în ultimii 3 ani. 
3. Contribuție la prestigiul unității școlare prin activitatea 
deosebită reflectată în rezultatele elevilor, în pregătirea 
suplimentară a elevilor pentru evaluări naționale, proiecte, 
parteneriate, etc.)
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învățământ Disciplina postului Probă practică TC CDS Conditii specifice de ocupare a postului (pretransfer)

1411 3 Școala Gimnazială nr. 81  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Lecție demonstrativă la clasă.  
2. Calificativul FB în ultimii 3 ani. 
3. Contribuție la prestigiul unității școlare prin activitatea 
deosebită reflectată în rezultatele elevilor, în pregătirea 
suplimentară a elevilor pentru evaluări naționale, proiecte, 
parteneriate, etc.)

1412 3 Școala Gimnazială nr. 81  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Lecție demonstrativă la clasă.  
2. Calificativul FB în ultimii 3 ani. 
3. Contribuție la prestigiul unității școlare prin activitatea 
deosebită reflectată în rezultatele elevilor, în pregătirea 
suplimentară a elevilor pentru evaluări naționale, proiecte, 
parteneriate, etc.)

1413 3 Școala Gimnazială nr. 81  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Lecție demonstrativă la clasă.  
2. Calificativul FB în ultimii 3 ani. 
3. Contribuție la prestigiul unității școlare prin activitatea 
deosebită reflectată în rezultatele elevilor, în pregătirea 
suplimentară a elevilor pentru evaluări naționale, proiecte, 
parteneriate, etc.)

1414 3 Școala Gimnazială nr. 81  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Lecție demonstrativă la clasă.  
2. Calificativul FB în ultimii 3 ani. 
3. Contribuție la prestigiul unității școlare prin activitatea 
deosebită reflectată în rezultatele elevilor, în pregătirea 
suplimentară a elevilor pentru evaluări naționale, proiecte, 
parteneriate, etc.)

1415 3 Școala Gimnazială nr. 81  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Lecție demonstrativă la clasă.  
2. Calificativul FB în ultimii 3 ani. 
3. Contribuție la prestigiul unității școlare prin activitatea 
deosebită reflectată în rezultatele elevilor, în pregătirea 
suplimentară a elevilor pentru evaluări naționale, proiecte, 
parteneriate, etc.)

1416 3 Școala Gimnazială nr. 81  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Lecție demonstrativă la clasă.  
2. Calificativul FB în ultimii 3 ani. 
3. Contribuție la prestigiul unității școlare prin activitatea 
deosebită reflectată în rezultatele elevilor, în pregătirea 
suplimentară a elevilor pentru evaluări naționale, proiecte, 
parteneriate, etc.)

1417 3 Școala Gimnazială nr. 81  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Lecție demonstrativă la clasă.  
2. Calificativul FB în ultimii 3 ani. 
3. Contribuție la prestigiul unității școlare prin activitatea 
deosebită reflectată în rezultatele elevilor, în pregătirea 
suplimentară a elevilor pentru evaluări naționale, proiecte, 
parteneriate, etc.)

1418 3 Școala Gimnazială nr. 81  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Lecție demonstrativă la clasă.  
2. Calificativul FB în ultimii 3 ani. 
3. Contribuție la prestigiul unității școlare prin activitatea 
deosebită reflectată în rezultatele elevilor, în pregătirea 
suplimentară a elevilor pentru evaluări naționale, proiecte, 
parteneriate, etc.)

1419 3 Școala Gimnazială nr. 81  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Lecție demonstrativă la clasă.  
2. Calificativul FB în ultimii 3 ani. 
3. Contribuție la prestigiul unității școlare prin activitatea 
deosebită reflectată în rezultatele elevilor, în pregătirea 
suplimentară a elevilor pentru evaluări naționale, proiecte, 
parteneriate, etc.)



Cod post
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cto

r

Unitatea de învățământ Alte unități de 
învățământ

Nivel de 
învățământ Disciplina postului Probă practică TC CDS Conditii specifice de ocupare a postului (pretransfer)

1420 3 Școala Gimnazială nr. 81  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1. Lecție demonstrativă la clasă.  
2. Calificativul FB în ultimii 3 ani. 
3. Contribuție la prestigiul unității școlare prin activitatea 
deosebită reflectată în rezultatele elevilor, în pregătirea 
suplimentară a elevilor pentru evaluări naționale, proiecte, 
parteneriate, etc.)

7017 3 Școala Gimnazială nr. 81  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Lecție demonstrativă la clasă.  
2. Calificativul FB în ultimii 3 ani. 
3. Contribuție la prestigiul unității școlare prin activitatea 
deosebită reflectată în rezultatele elevilor, în pregătirea 
suplimentară a elevilor pentru evaluări naționale, proiecte, 
parteneriate, etc.)

2037 3 Școala Gimnazială nr. 81  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 10 3

1. Lecție demonstrativă la clasă.  
2. Calificativul FB în ultimii 3 ani. 
3. Contribuție la prestigiul unității școlare prin activitatea 
deosebită reflectată în rezultatele elevilor, în pregătirea 
suplimentară a elevilor pentru evaluări naționale, proiecte, 
parteneriate, etc.)

1423 3 Școala Gimnazială nr. 81  GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 12 0

1. Lecție demonstrativă la clasă.  
2. Calificativul FB în ultimii 3 ani. 
3. Contribuție la prestigiul unității școlare prin activitatea 
deosebită reflectată în rezultatele elevilor, în pregătirea 
suplimentară a elevilor pentru evaluări naționale, proiecte, 
parteneriate, etc.)

2038 3 Școala Gimnazială nr. 81  GIMNAZIAL MATEMATICA 12 0

1. Lecție demonstrativă la clasă.  
2. Calificativul FB în ultimii 3 ani. 
3. Contribuție la prestigiul unității școlare prin activitatea 
deosebită reflectată în rezultatele elevilor, în pregătirea 
suplimentară a elevilor pentru evaluări naționale, proiecte, 
parteneriate, etc.)

1426 3 Școala Gimnazială nr. 81  GIMNAZIAL
OPTIONAL IN DOMENIUL INFORMATICA / 
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

INFORMATICA 8 0

1. Lecție demonstrativă la clasă.  
2. Calificativul FB în ultimii 3 ani. 
3. Contribuție la prestigiul unității școlare prin activitatea 
deosebită reflectată în rezultatele elevilor, în pregătirea 
suplimentară a elevilor pentru evaluări naționale, proiecte, 
parteneriate, etc.)

2036 3 Școala Gimnazială nr. 86  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 17 0

1.Calificativul ,,Foarte Bine '' in ultimii 5 ani scolari.                                                                             
2.Sa nu aibe sanctiuni disciplinare.                                                                                         
3.Participarea la cursuri de formare si perfectionare 
continua.                                                                                                      
4.Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.                                                                                                                                                                                                                                
5.Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/municipal/interjudetean/national/international.                          
6.Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani.                                                                                                                
7.Recomandarea CA de la unitatea de invatamant de la 
care pleaca.                                                                                    
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învățământ
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1473 3 Școala Gimnazială nr. 86  GIMNAZIU / 
PRIMAR EDUCATIE MUZICALA 5 0

1.Calificativul ,,Foarte Bine '' in ultimii 5 ani scolari.                                                                             
2.Sa nu aibe sanctiuni disciplinare.                                                                                         
3.Participarea la cursuri de formare si perfectionare 
continua.                                                                                                      
4.Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.                                                                                                                                                                                                                                
5.Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/municipal/interjudetean/national/international.                          
6.Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani.                                                                                                                
7.Recomandarea CA de la unitatea de invatamant de la 
care pleaca.                                                                                    

1453 3 Școala Gimnazială nr. 86  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1.Calificativul ,,Foarte Bine '' in ultimii 5 ani scolari.                                                                             
2.Sa nu aibe sanctiuni disciplinare.                                                                                         
3.Participarea la cursuri de formare si perfectionare 
continua, obtinand 90 de credite transferabile in ultimii 5 
ani, conform art.245 din Legea 1/2011                                                                                                   
4.Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.                                                                                                                                                                                                                                
5.Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/municipal/interjudetean/national/international.                          
6.Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani.                                                                                                                
7.Recomandarea CA de la unitatea de invatamant de la 
care pleaca., din care sa rezulte si faptul ca nu a avut 
sesizari din partea parintilor                                                                            

1454 3 Școala Gimnazială nr. 86  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1.Calificativul ,,Foarte Bine '' in ultimii 5 ani scolari.                                                                             
2.Sa nu aibe sanctiuni disciplinare.                                                                                         
3.Participarea la cursuri de formare si perfectionare 
continua, obtinand 90 de credite transferabile in ultimii 5 
ani, conform art.245 din Legea 1/2011                                                                                                   
4.Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.                                                                                                                                                                                                                                
5.Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/municipal/interjudetean/national/international.                          
6.Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani.                                                                                                                
7.Recomandarea CA de la unitatea de invatamant de la 
care pleaca., din care sa rezulte si faptul ca nu a avut 
sesizari din partea parintilor                                                                            
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1455 3 Școala Gimnazială nr. 86  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1.Calificativul ,,Foarte Bine '' in ultimii 5 ani scolari.                                                                             
2.Sa nu aibe sanctiuni disciplinare.                                                                                         
3.Participarea la cursuri de formare si perfectionare 
continua, obtinand 90 de credite transferabile in ultimii 5 
ani, conform art.245 din Legea 1/2011                                                                                                   
4.Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.                                                                                                                                                                                                                                
5.Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/municipal/interjudetean/national/international.                          
6.Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani.                                                                                                                
7.Recomandarea CA de la unitatea de invatamant de la 
care pleaca., din care sa rezulte si faptul ca nu a avut 
sesizari din partea parintilor                                                                            

1456 3 Școala Gimnazială nr. 86  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1.Calificativul ,,Foarte Bine '' in ultimii 5 ani scolari.                                                                             
2.Sa nu aibe sanctiuni disciplinare.                                                                                         
3.Participarea la cursuri de formare si perfectionare 
continua, obtinand 90 de credite transferabile in ultimii 5 
ani, conform art.245 din Legea 1/2011                                                                                                   
4.Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.                                                                                                                                                                                                                                
5.Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/municipal/interjudetean/national/international.                          
6.Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani.                                                                                                                
7.Recomandarea CA de la unitatea de invatamant de la 
care pleaca., din care sa rezulte si faptul ca nu a avut 
sesizari din partea parintilor                                                                            
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1457 3 Școala Gimnazială nr. 86  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1.Calificativul ,,Foarte Bine '' in ultimii 5 ani scolari.                                                                             
2.Sa nu aibe sanctiuni disciplinare.                                                                                         
3.Participarea la cursuri de formare si perfectionare 
continua, obtinand 90 de credite transferabile in ultimii 5 
ani, conform art.245 din Legea 1/2011                                                                                                   
4.Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.                                                                                                                                                                                                                                
5.Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/municipal/interjudetean/national/international.                          
6.Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani.                                                                                                                
7.Recomandarea CA de la unitatea de invatamant de la 
care pleaca., din care sa rezulte si faptul ca nu a avut 
sesizari din partea parintilor                                                                            

1458 3 Școala Gimnazială nr. 86  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1.Calificativul ,,Foarte Bine '' in ultimii 5 ani scolari.                                                                             
2.Sa nu aibe sanctiuni disciplinare.                                                                                         
3.Participarea la cursuri de formare si perfectionare 
continua, obtinand 90 de credite transferabile in ultimii 5 
ani, conform art.245 din Legea 1/2011                                                                                                   
4.Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.                                                                                                                                                                                                                                
5.Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/municipal/interjudetean/national/international.                          
6.Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani.                                                                                                                
7.Recomandarea CA de la unitatea de invatamant de la 
care pleaca., din care sa rezulte si faptul ca nu a avut 
sesizari din partea parintilor                                                                            
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1459 3 Școala Gimnazială nr. 86  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1.Calificativul ,,Foarte Bine '' in ultimii 5 ani scolari.                                                                             
2.Sa nu aibe sanctiuni disciplinare.                                                                                         
3.Participarea la cursuri de formare si perfectionare 
continua, obtinand 90 de credite transferabile in ultimii 5 
ani, conform art.245 din Legea 1/2011                                                                                                   
4.Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.                                                                                                                                                                                                                                
5.Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/municipal/interjudetean/national/international.                          
6.Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani.                                                                                                                
7.Recomandarea CA de la unitatea de invatamant de la 
care pleaca., din care sa rezulte si faptul ca nu a avut 
sesizari din partea parintilor                                                                            

1460 3 Școala Gimnazială nr. 86  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1.Calificativul ,,Foarte Bine '' in ultimii 5 ani scolari.                                                                             
2.Sa nu aibe sanctiuni disciplinare.                                                                                         
3.Participarea la cursuri de formare si perfectionare 
continua, obtinand 90 de credite transferabile in ultimii 5 
ani, conform art.245 din Legea 1/2011                                                                                                   
4.Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.                                                                                                                                                                                                                                
5.Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/municipal/interjudetean/national/international.                          
6.Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani.                                                                                                                
7.Recomandarea CA de la unitatea de invatamant de la 
care pleaca., din care sa rezulte si faptul ca nu a avut 
sesizari din partea parintilor                                                                            
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1461 3 Școala Gimnazială nr. 86  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1.Calificativul ,,Foarte Bine '' in ultimii 5 ani scolari.                                                                             
2.Sa nu aibe sanctiuni disciplinare.                                                                                         
3.Participarea la cursuri de formare si perfectionare 
continua, obtinand 90 de credite transferabile in ultimii 5 
ani, conform art.245 din Legea 1/2011                                                                                                   
4.Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.                                                                                                                                                                                                                                
5.Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/municipal/interjudetean/national/international.                          
6.Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani.                                                                                                                
7.Recomandarea CA de la unitatea de invatamant de la 
care pleaca., din care sa rezulte si faptul ca nu a avut 
sesizari din partea parintilor                                                                            

1462 3 Școala Gimnazială nr. 86  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1.Calificativul ,,Foarte Bine '' in ultimii 5 ani scolari.                                                                             
2.Sa nu aibe sanctiuni disciplinare.                                                                                         
3.Participarea la cursuri de formare si perfectionare 
continua, obtinand 90 de credite transferabile in ultimii 5 
ani, conform art.245 din Legea 1/2011                                                                                                   
4.Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.                                                                                                                                                                                                                                
5.Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/municipal/interjudetean/national/international.                          
6.Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani.                                                                                                                
7.Recomandarea CA de la unitatea de invatamant de la 
care pleaca., din care sa rezulte si faptul ca nu a avut 
sesizari din partea parintilor                                                                            



Cod post

Se
cto

r

Unitatea de învățământ Alte unități de 
învățământ

Nivel de 
învățământ Disciplina postului Probă practică TC CDS Conditii specifice de ocupare a postului (pretransfer)

1463 3 Școala Gimnazială nr. 86  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0

1.Calificativul ,,Foarte Bine '' in ultimii 5 ani scolari.                                                                             
2.Sa nu aibe sanctiuni disciplinare.                                                                                         
3.Participarea la cursuri de formare si perfectionare 
continua, obtinand 90 de credite transferabile in ultimii 5 
ani, conform art.245 din Legea 1/2011                                                                                                   
4.Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.                                                                                                                                                                                                                                
5.Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/municipal/interjudetean/national/international.                          
6.Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani.                                                                                                                
7.Recomandarea CA de la unitatea de invatamant de la 
care pleaca., din care sa rezulte si faptul ca nu a avut 
sesizari din partea parintilor                                                                            

1464 3 Școala Gimnazială nr. 86  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1.Calificativul ,,Foarte Bine '' in ultimii 5 ani scolari.                                                                             
2.Sa nu aibe sanctiuni disciplinare.                                                                                         
3.Participarea la cursuri de formare si perfectionare 
continua.                                                                                                      
4.Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.                                                                                                                                                                                                                                
5.Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/municipal/interjudetean/national/international.                          
6.Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani.                                                                                                                
7.Recomandarea CA de la unitatea de invatamant de la 
care pleaca.                                                                                    

1465 3 Școala Gimnazială nr. 86  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1.Calificativul ,,Foarte Bine '' in ultimii 5 ani scolari.                                                                             
2.Sa nu aibe sanctiuni disciplinare.                                                                                         
3.Participarea la cursuri de formare si perfectionare 
continua.                                                                                                      
4.Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.                                                                                                                                                                                                                                
5.Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/municipal/interjudetean/national/international.                          
6.Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani.                                                                                                                
7.Recomandarea CA de la unitatea de invatamant de la 
care pleaca.                                                                                    



Cod post

Se
cto

r

Unitatea de învățământ Alte unități de 
învățământ

Nivel de 
învățământ Disciplina postului Probă practică TC CDS Conditii specifice de ocupare a postului (pretransfer)

1467 3 Școala Gimnazială nr. 86  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1.Calificativul ,,Foarte Bine '' in ultimii 5 ani scolari.                                                                             
2.Sa nu aibe sanctiuni disciplinare.                                                                                         
3.Participarea la cursuri de formare si perfectionare 
continua.                                                                                                      
4.Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.                                                                                                                                                                                                                                
5.Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/municipal/interjudetean/national/international.                          
6.Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani.                                                                                                                
7.Recomandarea CA de la unitatea de invatamant de la 
care pleaca.                                                                                    

1468 3 Școala Gimnazială nr. 86  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1.Calificativul ,,Foarte Bine '' in ultimii 5 ani scolari.                                                                             
2.Sa nu aibe sanctiuni disciplinare.                                                                                         
3.Participarea la cursuri de formare si perfectionare 
continua.                                                                                                      
4.Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.                                                                                                                                                                                                                                
5.Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/municipal/interjudetean/national/international.                          
6.Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani.                                                                                                                
7.Recomandarea CA de la unitatea de invatamant de la 
care pleaca.                                                                                    

1470 3 Școala Gimnazială nr. 86  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 2 0

1.Calificativul ,,Foarte Bine '' in ultimii 5 ani scolari.                                                                             
2.Sa nu aibe sanctiuni disciplinare.                                                                                         
3.Participarea la cursuri de formare si perfectionare 
continua.                                                                                                      
4.Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.                                                                                                                                                                                                                                
5.Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/municipal/interjudetean/national/international.                          
6.Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani.                                                                                                                
7.Recomandarea CA de la unitatea de invatamant de la 
care pleaca.                                                                                    



Cod post

Se
cto

r

Unitatea de învățământ Alte unități de 
învățământ

Nivel de 
învățământ Disciplina postului Probă practică TC CDS Conditii specifice de ocupare a postului (pretransfer)

1469 3 Școala Gimnazială nr. 86  GIMNAZIAL LIMBA GERMANA 4 0

1.Calificativul ,,Foarte Bine '' in ultimii 5 ani scolari.                                                                             
2.Sa nu aibe sanctiuni disciplinare.                                                                                         
3.Participarea la cursuri de formare si perfectionare 
continua.                                                                                                      
4.Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.                                                                                                                                                                                                                                
5.Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/municipal/interjudetean/national/international.                          
6.Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani.                                                                                                                
7.Recomandarea CA de la unitatea de invatamant de la 
care pleaca.                                                                                    

1471 3 Școala Gimnazială nr. 86  GIMNAZIAL LIMBA LATINA 1 0

1.Calificativul ,,Foarte Bine '' in ultimii 5 ani scolari.                                                                             
2.Sa nu aibe sanctiuni disciplinare.                                                                                         
3.Participarea la cursuri de formare si perfectionare 
continua.                                                                                                      
4.Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.                                                                                                                                                                                                                                
5.Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/municipal/interjudetean/national/international.                          
6.Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani.                                                                                                                
7.Recomandarea CA de la unitatea de invatamant de la 
care pleaca.                                                                                    

3892 3 Școala Gimnazială nr. 86  GIMNAZIAL
OPTIONAL IN DOMENIUL INFORMATICA / 
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

INFORMATICA 0 6

1.Calificativul ,,Foarte Bine '' in ultimii 5 ani scolari.                                                                             
2.Sa nu aibe sanctiuni disciplinare.                                                                                         
3.Participarea la cursuri de formare si perfectionare 
continua.                                                                                                      
4.Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.                                                                                                                                                                                                                                
5.Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/municipal/interjudetean/national/international.                          
6.Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani.                                                                                                                
7.Recomandarea CA de la unitatea de invatamant de la 
care pleaca.                                                                                    



Cod post

Se
cto

r

Unitatea de învățământ Alte unități de 
învățământ

Nivel de 
învățământ Disciplina postului Probă practică TC CDS Conditii specifice de ocupare a postului (pretransfer)

1472 3 Școala Gimnazială nr. 86  GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 16 0

1.Calificativul ,,Foarte Bine '' in ultimii 5 ani scolari.                                                                             
2.Sa nu aibe sanctiuni disciplinare.                                                                                         
3.Participarea la cursuri de formare si perfectionare 
continua.                                                                                                      
4.Gradul didactic obtinut cu rezultate bune in concordanta 
cu vechimea: definitivatul obtinut la cel mult 2 ani de la 
debutul in invatamant, gradul didactic II obtinut la cel mult 
patru ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I 
obtinut la cel mult patru ani de la obtinerea gradului 
didactic II.                                                                                                                                                                                                                                
5.Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si 
extrascolare cu impact la nivel 
local/municipal/interjudetean/national/international.                          
6.Sa faca dovada a doua fise de asistenta la ora realizate 
de catre conducerea scolii in ultimii doi ani.                                                                                                                
7.Recomandarea CA de la unitatea de invatamant de la 
care pleaca.                                                                                    

1500 3 Școala Gimnazială nr. 88  GIMNAZIAL BIOLOGIE 8 0

1. Obținerea calificativului anual “FOARTE BINE”  in ultimii 
5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Activitate relevanata in cadrul comisiilor  constituite  pe 
probleme specifice invatamantului 
4. Participarea la implementarea  unor proiecte adresate 
diferitelor grupuri tintă din învățământul preuniversitar; 
 -  membru al echipei de implementare –maxim 5  pct
-  membru In cadrul grupului tinta  - 3 pct
- participant  - 1 pct
5. Performante dovedite in pregatirea elevilor la clasa 
scolare  reflectate de rezultatele elevilor la  evaluari 
,concursuri si olimpiade scolare;
6. Participarea/organizarea de activitati extracurriculare 
a) Participare/ organizare de activităţi extracurriculare sub 
egida MENCS/ISMB (maximum 5 puncte);
b) Participare/ organizare de activităţi extracurriculare în 
parteneriat cu diverse ONG-uri şi instituţii private



Cod post

Se
cto

r

Unitatea de învățământ Alte unități de 
învățământ

Nivel de 
învățământ Disciplina postului Probă practică TC CDS Conditii specifice de ocupare a postului (pretransfer)

1503 3 Școala Gimnazială nr. 88  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 8 2

1. Obținerea calificativului anual “FOARTE BINE”  in ultimii 
5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Activitate relevanata in cadrul comisiilor  constituite  pe 
probleme specifice invatamantului 
4. Participarea la implementarea  unor proiecte adresate 
diferitelor grupuri tintă din învățământul preuniversitar; 
 -  membru al echipei de implementare –maxim 5  pct
-  membru In cadrul grupului tinta  - 3 pct
- participant  - 1 pct
5. Performante dovedite in pregatirea elevilor la clasa 
scolare  reflectate de rezultatele elevilor la  evaluari 
,concursuri si olimpiade scolare;
6. Participarea/organizarea de activitati extracurriculare 
a) Participare/ organizare de activităţi extracurriculare sub 
egida MENCS/ISMB (maximum 5 puncte);
b) Participare/ organizare de activităţi extracurriculare în 
parteneriat cu diverse ONG-uri şi instituţii private

1502 3 Școala Gimnazială nr. 88  GIMNAZIU / 
PRIMAR EDUCATIE MUZICALA 15 0

1. Obținerea calificativului anual “FOARTE BINE”  in ultimii 
5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Activitate relevanata in cadrul comisiilor  constituite  pe 
probleme specifice invatamantului 
4. Participarea la implementarea  unor proiecte adresate 
diferitelor grupuri tintă din învățământul preuniversitar; 
 -  membru al echipei de implementare –maxim 5  pct
-  membru In cadrul grupului tinta  - 3 pct
- participant  - 1 pct
5. Performante dovedite in pregatirea elevilor la clasa 
scolare  reflectate de rezultatele elevilor la  evaluari 
,concursuri si olimpiade scolare;
6. Participarea/organizarea de activitati extracurriculare 
a) Participare/ organizare de activităţi extracurriculare sub 
egida MENCS/ISMB (maximum 5 puncte);
b) Participare/ organizare de activităţi extracurriculare în 
parteneriat cu diverse ONG-uri şi instituţii private

1492 3 Școala Gimnazială nr. 88  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Obținerea calificativului anual “FOARTE BINE”  in ultimii 
5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Activitate relevanata in cadrul comisiilor  constituite  pe 
probleme specifice invatamantului 



Cod post
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cto

r

Unitatea de învățământ Alte unități de 
învățământ

Nivel de 
învățământ Disciplina postului Probă practică TC CDS Conditii specifice de ocupare a postului (pretransfer)

1493 3 Școala Gimnazială nr. 88  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Obținerea calificativului anual “FOARTE BINE”  in ultimii 
5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Activitate relevanata in cadrul comisiilor  constituite  pe 
probleme specifice invatamantului 

1485 3 Școala Gimnazială nr. 88  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Obținerea calificativului anual “FOARTE BINE”  in ultimii 
5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Activitate relevanata in cadrul comisiilor  constituite  pe 
probleme specifice invatamantului 

1486 3 Școala Gimnazială nr. 88  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Obținerea calificativului anual “FOARTE BINE”  in ultimii 
5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Activitate relevanata in cadrul comisiilor  constituite  pe 
probleme specifice invatamantului 

1487 3 Școala Gimnazială nr. 88  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Obținerea calificativului anual “FOARTE BINE”  in ultimii 
5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Activitate relevanata in cadrul comisiilor  constituite  pe 
probleme specifice invatamantului 

1488 3 Școala Gimnazială nr. 88  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Obținerea calificativului anual “FOARTE BINE”  in ultimii 
5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Activitate relevanata in cadrul comisiilor  constituite  pe 
probleme specifice invatamantului 

1489 3 Școala Gimnazială nr. 88  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Obținerea calificativului anual “FOARTE BINE”  in ultimii 
5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Activitate relevanata in cadrul comisiilor  constituite  pe 
probleme specifice invatamantului 

1490 3 Școala Gimnazială nr. 88  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Obținerea calificativului anual “FOARTE BINE”  in ultimii 
5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Activitate relevanata in cadrul comisiilor  constituite  pe 
probleme specifice invatamantului 

1491 3 Școala Gimnazială nr. 88  PRESCOLAR
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN 
LIMBA ROMANA)

25 0
1. Obținerea calificativului anual “FOARTE BINE”  in ultimii 
5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Activitate relevanata in cadrul comisiilor  constituite  pe 
probleme specifice invatamantului 



Cod post
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Unitatea de învățământ Alte unități de 
învățământ

Nivel de 
învățământ Disciplina postului Probă practică TC CDS Conditii specifice de ocupare a postului (pretransfer)

1495 3 Școala Gimnazială nr. 88  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Obținerea calificativului anual “FOARTE BINE”  in ultimii 
5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Activitate relevanata in cadrul comisiilor  constituite  pe 
probleme specifice invatamantului 
4. Participarea la implementarea  unor proiecte adresate 
diferitelor grupuri tintă din învățământul preuniversitar; 
 -  membru al echipei de implementare –maxim 5  pct
-  membru In cadrul grupului tinta  - 3 pct
- participant  - 1 pct
5. Performante dovedite in pregatirea elevilor la clasa 
scolare  reflectate de rezultatele elevilor la  evaluari 
,concursuri si olimpiade scolare;
6. Participarea/organizarea de activitati extracurriculare 
a) Participare/ organizare de activităţi extracurriculare sub 
egida MENCS/ISMB (maximum 5 puncte);
b) Participare/ organizare de activităţi extracurriculare în 
parteneriat cu diverse ONG-uri şi instituţii private

1496 3 Școala Gimnazială nr. 88  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Obținerea calificativului anual “FOARTE BINE”  in ultimii 
5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Activitate relevanata in cadrul comisiilor  constituite  pe 
probleme specifice invatamantului 
4. Participarea la implementarea  unor proiecte adresate 
diferitelor grupuri tintă din învățământul preuniversitar; 
 -  membru al echipei de implementare –maxim 5  pct
-  membru In cadrul grupului tinta  - 3 pct
- participant  - 1 pct
5. Performante dovedite in pregatirea elevilor la clasa 
scolare  reflectate de rezultatele elevilor la  evaluari 
,concursuri si olimpiade scolare;
6. Participarea/organizarea de activitati extracurriculare 
a) Participare/ organizare de activităţi extracurriculare sub 
egida MENCS/ISMB (maximum 5 puncte);
b) Participare/ organizare de activităţi extracurriculare în 
parteneriat cu diverse ONG-uri şi instituţii private
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1497 3 Școala Gimnazială nr. 88  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Obținerea calificativului anual “FOARTE BINE”  in ultimii 
5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Activitate relevanata in cadrul comisiilor  constituite  pe 
probleme specifice invatamantului 
4. Participarea la implementarea  unor proiecte adresate 
diferitelor grupuri tintă din învățământul preuniversitar; 
 -  membru al echipei de implementare –maxim 5  pct
-  membru In cadrul grupului tinta  - 3 pct
- participant  - 1 pct
5. Performante dovedite in pregatirea elevilor la clasa 
scolare  reflectate de rezultatele elevilor la  evaluari 
,concursuri si olimpiade scolare;
6. Participarea/organizarea de activitati extracurriculare 
a) Participare/ organizare de activităţi extracurriculare sub 
egida MENCS/ISMB (maximum 5 puncte);
b) Participare/ organizare de activităţi extracurriculare în 
parteneriat cu diverse ONG-uri şi instituţii private

1498 3 Școala Gimnazială nr. 88  GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 14 4

1. Obținerea calificativului anual “FOARTE BINE”  in ultimii 
5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Activitate relevanata in cadrul comisiilor  constituite  pe 
probleme specifice invatamantului 
4. Participarea la implementarea  unor proiecte adresate 
diferitelor grupuri tintă din învățământul preuniversitar; 
 -  membru al echipei de implementare –maxim 5  pct
-  membru In cadrul grupului tinta  - 3 pct
- participant  - 1 pct
5. Performante dovedite in pregatirea elevilor la clasa 
scolare  reflectate de rezultatele elevilor la  evaluari 
,concursuri si olimpiade scolare;
6. Participarea/organizarea de activitati extracurriculare 
a) Participare/ organizare de activităţi extracurriculare sub 
egida MENCS/ISMB (maximum 5 puncte);
b) Participare/ organizare de activităţi extracurriculare în 
parteneriat cu diverse ONG-uri şi instituţii private
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1499 3 Școala Gimnazială nr. 88  GIMNAZIAL
OPTIONAL IN DOMENIUL INFORMATICA / 
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

INFORMATICA 0 17

1. Obținerea calificativului anual “FOARTE BINE”  in ultimii 
5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Activitate relevanata in cadrul comisiilor  constituite  pe 
probleme specifice invatamantului 
4. Participarea la implementarea  unor proiecte adresate 
diferitelor grupuri tintă din învățământul preuniversitar; 
 -  membru al echipei de implementare –maxim 5  pct
-  membru In cadrul grupului tinta  - 3 pct
- participant  - 1 pct
5. Performante dovedite in pregatirea elevilor la clasa 
scolare  reflectate de rezultatele elevilor la  evaluari 
,concursuri si olimpiade scolare;
6. Participarea/organizarea de activitati extracurriculare 
a) Participare/ organizare de activităţi extracurriculare sub 
egida MENCS/ISMB (maximum 5 puncte);
b) Participare/ organizare de activităţi extracurriculare în 
parteneriat cu diverse ONG-uri şi instituţii private

1501 3 Școala Gimnazială nr. 88  GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 18 0

1. Obținerea calificativului anual “FOARTE BINE”  in ultimii 
5 ani
2. Participarea la cursuri de formare si perfectionare
3. Activitate relevanata in cadrul comisiilor  constituite  pe 
probleme specifice invatamantului 
4. Participarea la implementarea  unor proiecte adresate 
diferitelor grupuri tintă din învățământul preuniversitar; 
 -  membru al echipei de implementare –maxim 5  pct
-  membru In cadrul grupului tinta  - 3 pct
- participant  - 1 pct
5. Performante dovedite in pregatirea elevilor la clasa 
scolare  reflectate de rezultatele elevilor la  evaluari 
,concursuri si olimpiade scolare;
6. Participarea/organizarea de activitati extracurriculare 
a) Participare/ organizare de activităţi extracurriculare sub 
egida MENCS/ISMB (maximum 5 puncte);
b) Participare/ organizare de activităţi extracurriculare în 
parteneriat cu diverse ONG-uri şi instituţii private
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1528 3 Școala Gimnazială nr. 92  GIMNAZIAL BIOLOGIE 5 0

1. Calificativul FB in ultimii 5 ani;      
 2 Adeverinta din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat 
disciplinar;   
3) Dovezi ale existentei celor 90 de credite profesionale 
transferabile cumulate pe ultimii 5 ani;                                                                                     
4) Dovezi ale rezultatelor cu elevii proprii la 
concursuri/olimpiade si/sau examene nationale (diplome, 
adeverinta director);                        
5.Dovezi ale participarii la proiecte/programe educative.                                          

1527 3 Școala Gimnazială nr. 92  GIMNAZIAL CHIMIE 12 0

1. Calificativul FB in ultimii 5 ani;      
 2 Adeverinta din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat 
disciplinar;   
3) Dovezi ale existentei celor 90 de credite profesionale 
transferabile cumulate pe ultimii 5 ani;                                                                                     
4) Dovezi ale rezultatelor cu elevii proprii la 
concursuri/olimpiade si/sau examene nationale (diplome, 
adeverinta director);                        
5.Dovezi ale participarii la proiecte/programe educative.                                          

1529 3 Școala Gimnazială nr. 92  GIMNAZIAL CULTURA CIVICA 3 4

1. Calificativul FB in ultimii 5 ani;      
 2 Adeverinta din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat 
disciplinar;   
3) Dovezi ale existentei celor 90 de credite profesionale 
transferabile cumulate pe ultimii 5 ani;                                                                                     
4) Dovezi ale rezultatelor cu elevii proprii la 
concursuri/olimpiade si/sau examene nationale (diplome, 
adeverinta director);                        
5.Dovezi ale participarii la proiecte/programe educative.                                          

1533 3 Școala Gimnazială nr. 92  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 15 0

1. Calificativul FB in ultimii 5 ani;      
 2 Adeverinta din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat 
disciplinar;   
3) Dovezi ale existentei celor 90 de credite profesionale 
transferabile cumulate pe ultimii 5 ani;                                                                                     
4) Dovezi ale rezultatelor cu elevii proprii la 
concursuri/olimpiade si/sau examene nationale (diplome, 
adeverinta director);                        
5.Dovezi ale participarii la proiecte/programe educative.                                          

1532 3 Școala Gimnazială nr. 92  GIMNAZIU / 
PRIMAR EDUCATIE MUZICALA 11 0

1. Calificativul FB in ultimii 5 ani;      
 2 Adeverinta din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat 
disciplinar;   
3) Dovezi ale existentei celor 90 de credite profesionale 
transferabile cumulate pe ultimii 5 ani;                                                                                     
4) Dovezi ale rezultatelor cu elevii proprii la 
concursuri/olimpiade si/sau examene nationale (diplome, 
adeverinta director);                        
5.Dovezi ale participarii la proiecte/programe educative.                                          
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1531 3 Școala Gimnazială nr. 92  GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA 11 0

1. Calificativul FB in ultimii 5 ani;      
 2 Adeverinta din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat 
disciplinar;   
3) Dovezi ale existentei celor 90 de credite profesionale 
transferabile cumulate pe ultimii 5 ani;                                                                                     
4) Dovezi ale rezultatelor cu elevii proprii la 
concursuri/olimpiade si/sau examene nationale (diplome, 
adeverinta director);                        
5.Dovezi ale participarii la proiecte/programe educative.                                          

1517 3 Școala Gimnazială nr. 92  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Calificativul FB in ultimii 5 ani;      
 
2 Adeverinta din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat 
disciplinar;   
3) Dovezi ale existentei celor 90 de credite profesionale 
transferabile cumulate pe ultimii 5 ani;                                                                                     
4) Dovezi ale rezultatelor cu elevii proprii la 
concursuri/olimpiade si/sau examene nationale (diplome, 
adeverinta director);                        
5.Dovezi ale participarii la proiecte/programe educative.                                          

1518 3 Școala Gimnazială nr. 92  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. Calificativul FB in ultimii 5 ani;      
 2 Adeverinta din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat 
disciplinar;   
3) Dovezi ale existentei celor 90 de credite profesionale 
transferabile cumulate pe ultimii 5 ani;                                                                                     
4) Dovezi ale rezultatelor cu elevii proprii la 
concursuri/olimpiade si/sau examene nationale (diplome, 
adeverinta director);                        
5.Dovezi ale participarii la proiecte/programe educative.                                          

1521 3 Școala Gimnazială nr. 92  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 12 6

1. Calificativul FB in ultimii 5 ani;      
 2 Adeverinta din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat 
disciplinar;   
3) Dovezi ale existentei celor 90 de credite profesionale 
transferabile cumulate pe ultimii 5 ani;                                                                                     
4) Dovezi ale rezultatelor cu elevii proprii la 
concursuri/olimpiade si/sau examene nationale (diplome, 
adeverinta director);                        
5.Dovezi ale participarii la proiecte/programe educative.                                          

1522 3 Școala Gimnazială nr. 92  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 7 1

1. Calificativul FB in ultimii 5 ani;      
 2 Adeverinta din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat 
disciplinar;   
3) Dovezi ale existentei celor 90 de credite profesionale 
transferabile cumulate pe ultimii 5 ani;                                                                                     
4) Dovezi ale rezultatelor cu elevii proprii la 
concursuri/olimpiade si/sau examene nationale (diplome, 
adeverinta director);                        
5.Dovezi ale participarii la proiecte/programe educative.                                          
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1523 3 Școala Gimnazială nr. 92  GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 8 0

1. Calificativul FB in ultimii 5 ani;      
 2 Adeverinta din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat 
disciplinar;   
3) Dovezi ale existentei celor 90 de credite profesionale 
transferabile cumulate pe ultimii 5 ani;                                                                                     
4) Dovezi ale rezultatelor cu elevii proprii la 
concursuri/olimpiade si/sau examene nationale (diplome, 
adeverinta director);                        
5.Dovezi ale participarii la proiecte/programe educative.                                          

1520 3 Școala Gimnazială nr. 92  GIMNAZIAL LIMBA LATINA 3 0

1. Calificativul FB in ultimii 5 ani;      
 2 Adeverinta din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat 
disciplinar;   
3) Dovezi ale existentei celor 90 de credite profesionale 
transferabile cumulate pe ultimii 5 ani;                                                                                     
4) Dovezi ale rezultatelor cu elevii proprii la 
concursuri/olimpiade si/sau examene nationale (diplome, 
adeverinta director);                        
5.Dovezi ale participarii la proiecte/programe educative.                                          

1519 3 Școala Gimnazială nr. 92  GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 5 0

1. Calificativul FB in ultimii 5 ani;      
 2 Adeverinta din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat 
disciplinar;   
3) Dovezi ale existentei celor 90 de credite profesionale 
transferabile cumulate pe ultimii 5 ani;                                                                                     
4) Dovezi ale rezultatelor cu elevii proprii la 
concursuri/olimpiade si/sau examene nationale (diplome, 
adeverinta director);                        
5.Dovezi ale participarii la proiecte/programe educative.                                          

1524 3 Școala Gimnazială nr. 92  GIMNAZIAL MATEMATICA 4 0

1. Calificativul FB in ultimii 5 ani;      
 2 Adeverinta din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat 
disciplinar;   
3) Dovezi ale existentei celor 90 de credite profesionale 
transferabile cumulate pe ultimii 5 ani;                                                                                     
4) Dovezi ale rezultatelor cu elevii proprii la 
concursuri/olimpiade si/sau examene nationale (diplome, 
adeverinta director);                        
5.Dovezi ale participarii la proiecte/programe educative.                                          

1526 3 Școala Gimnazială nr. 92  GIMNAZIAL
OPTIONAL IN DOMENIUL INFORMATICA / 
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

INFORMATICA 0 7

1. Calificativul FB in ultimii 5 ani;      
 2 Adeverinta din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat 
disciplinar;   
3) Dovezi ale existentei celor 90 de credite profesionale 
transferabile cumulate pe ultimii 5 ani;                                                                                     
4) Dovezi ale rezultatelor cu elevii proprii la 
concursuri/olimpiade si/sau examene nationale (diplome, 
adeverinta director);                        
5.Dovezi ale participarii la proiecte/programe educative.                                          
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1530 3 Școala Gimnazială nr. 92  GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 9 0

1. Calificativul FB in ultimii 5 ani;      
 2 Adeverinta din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat 
disciplinar;   
3) Dovezi ale existentei celor 90 de credite profesionale 
transferabile cumulate pe ultimii 5 ani;                                                                                     
4) Dovezi ale rezultatelor cu elevii proprii la 
concursuri/olimpiade si/sau examene nationale (diplome, 
adeverinta director);                        
5.Dovezi ale participarii la proiecte/programe educative.                                          

1543 3 Școala Gimnazială nr. 95  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 16 2
1. participare la concursuri scolare si activitati 
extracurriculare
2. calificativ FB în anul școlar 2014-2015
3. participarea la cursuri de formare specialitate
3. experiența în comisii școlare

1535 3 Școala Gimnazială nr. 95  PRIMAR
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA)

18 0

1. înscriere la Definitivat
2. apreciere din partea părinților
3. calificativul FB în anul școlar 2014-2015
4. activitate în comisii în școală
5. implicare în organizarea unor concursuri școlare
6. implicare în activități extracurriculare
7. participare la cursuri de formare în specialitate

1538 3 Școala Gimnazială nr. 95  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 12 6
1. participarea in proiect european 2015-2017 ca membru
2. înscriere la definitivat
3. participare la concursuri și activități extracurriculare 
4. participare la cursuri de formare specialitate

7017 3 Școala Gimnazială nr. 95  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 12 6
1. participarea in proiect european 2015-2017 ca membru
2. înscriere la definitivat
3. participare la concursuri și activități extracurriculare 
4. participare la cursuri de formare specialitate

1540 3 Școala Gimnazială nr. 95  GIMNAZIAL
OPTIONAL IN DOMENIUL INFORMATICA / 
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

INFORMATICA 0 4
1. experiență în realizarea CDS-urilor pentru TIC
2. experiență în promovarea imaginii școlii 
3. cunoștințe Linux (administrare) și Windows
4. participare la cursuri de formare în specialitate
5. experiență în comisii școlare

2004 3 Școala Superioară Comercială 
"Nicolae Kretzulescu"  LICEAL ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM 18 0

1. Calificativ “foarte bine” în ultimii 4 ani de activitate,
2. Participarea la cursuri de formare acreditate în ultimii 5 
ani,
3. Participarea la proiecte educaţionale naţionale şi 
internaţionale în ultimii 5 ani,
4. Interviu.

2003 3 Școala Superioară Comercială 
"Nicolae Kretzulescu"  LICEAL ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI 

SERVICII / COMERT SI SERVICII 18 0

1. Calificativ “foarte bine” în ultimii 4 ani de activitate,
2. Participarea la cursuri de formare acreditate în ultimii 5 
ani,
3. Participarea la proiecte educaţionale naţionale şi 
internaţionale în ultimii 5 ani,
4. Interviu.
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1999 3 Școala Superioară Comercială 
"Nicolae Kretzulescu"  LICEAL FIZICA 9 0

1. Calificativ “foarte bine” în ultimii 4 ani de activitate,
2. Participarea la cursuri de formare acreditate în ultimii 5 
ani,
3. Participarea la proiecte educaţionale naţionale şi 
internaţionale în ultimii 5 ani,
4. Interviu.

2000 3 Școala Superioară Comercială 
"Nicolae Kretzulescu"  LICEAL GEOGRAFIE 12 0

1. Calificativ “foarte bine” în ultimii 4 ani de activitate,
2. Participarea la cursuri de formare acreditate în ultimii 5 
ani,
3. Participarea la proiecte educaţionale naţionale şi 
internaţionale în ultimii 5 ani,
4. Interviu.

2001 3 Școala Superioară Comercială 
"Nicolae Kretzulescu"  LICEAL INFORMATICA - TEHNOLOGIA INFORMATIEI 

SI A COMUNICATIILOR INFORMATICA 18 0

1. Calificativ “foarte bine” în ultimii 4 ani de activitate,
2. Participarea la cursuri de formare acreditate în ultimii 5 
ani,
3. Participarea la proiecte educaţionale naţionale şi 
internaţionale în ultimii 5 ani,
4. Interviu.

1997 3 Școala Superioară Comercială 
"Nicolae Kretzulescu"  LICEAL LIMBA FRANCEZA 4 0

1. Calificativ “foarte bine” în ultimii 4 ani de activitate,
2. Participarea la cursuri de formare acreditate în ultimii 5 
ani,
3. Participarea la proiecte educaţionale naţionale şi 
internaţionale în ultimii 5 ani,
4. Interviu.

1996 3 Școala Superioară Comercială 
"Nicolae Kretzulescu"  LICEAL LIMBA GERMANA 6 0

1. Calificativ “foarte bine” în ultimii 4 ani de activitate,
2. Participarea la cursuri de formare acreditate în ultimii 5 
ani,
3. Participarea la proiecte educaţionale naţionale şi 
internaţionale în ultimii 5 ani,
4. Interviu.

2048 3 Școala Superioară Comercială 
"Nicolae Kretzulescu"

Liceul Teoretic 
Dante Alighieri LICEAL LIMBA ITALIANA 18 0

1. Calificativ “foarte bine” în ultimii 4 ani de activitate,
2. Participarea la cursuri de formare acreditate în ultimii 5 
ani,
3. Participarea la proiecte educaţionale naţionale şi 
internaţionale în ultimii 5 ani,
4. Interviu.


