
Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B4878 4 Clubul Sportiv Şcolar 
nr.6  

CLUBURI 
SPORTIVE 
SCOLARE

EDUCATIE FIZICA 
SI SPORT: 
PREGATIRE 
SPORTIVA DE 
SPECIALITATE

 ATLETISM 18 0 Da Nu
acumularea a 90 de credite profesionale 

transferabile la fiecare interval consecutiv de 5 
ani, prin participarea la programe de formare 

continua. Obtinerea calificativelor FB in ultimii 5 
ani scolari.

B4879 4 Clubul Sportiv Şcolar 
nr.6  

CLUBURI 
SPORTIVE 
SCOLARE

EDUCATIE FIZICA 
SI SPORT: 
PREGATIRE 
SPORTIVA DE 
SPECIALITATE

 ATLETISM 18 0 Da Nu
acumularea a 90 de credite profesionale 

transferabile la fiecare interval consecutiv de 5 
ani, prin participarea la programe de formare 

continua. Obtinerea calificativelor FB in ultimii 5 
ani scolari.

B4884 4 Clubul Sportiv Şcolar 
nr.6  

CLUBURI 
SPORTIVE 
SCOLARE

EDUCATIE FIZICA 
SI SPORT: 
PREGATIRE 
SPORTIVA DE 
SPECIALITATE

 VOLEI 18 0 Da Nu
acumularea a 90 de credite profesionale 

transferabile la fiecare interval consecutiv de 5 
ani, prin participarea la programe de formare 

continua. Obtinerea calificativelor FB in ultimii 5 
ani scolari.

B4888 4 Clubul Sportiv Şcolar 
nr.6  

CLUBURI 
SPORTIVE 
SCOLARE

EDUCATIE FIZICA 
SI SPORT: 
PREGATIRE 
SPORTIVA DE 
SPECIALITATE

 BASEBALL 18 0 Da Nu
acumularea a 90 de credite profesionale 

transferabile la fiecare interval consecutiv de 5 
ani, prin participarea la programe de formare 

continua. Obtinerea calificativelor FB in ultimii 5 
ani scolari.

B4881 4 Clubul Sportiv Şcolar 
nr.6  

CLUBURI 
SPORTIVE 
SCOLARE

EDUCATIE FIZICA 
SI SPORT: 
PREGATIRE 
SPORTIVA DE 
SPECIALITATE

 BADMINTON 18 0 Da Nu
acumularea a 90 de credite profesionale 

transferabile la fiecare interval consecutiv de 5 
ani, prin participarea la programe de formare 

continua. Obtinerea calificativelor FB in ultimii 5 
ani scolari.

B4883 4 Clubul Sportiv Şcolar 
nr.6  

CLUBURI 
SPORTIVE 
SCOLARE

EDUCATIE FIZICA 
SI SPORT: 
PREGATIRE 
SPORTIVA DE 
SPECIALITATE

 BASCHET 18 0 Da Nu
acumularea a 90 de credite profesionale 

transferabile la fiecare interval consecutiv de 5 
ani, prin participarea la programe de formare 

continua. Obtinerea calificativelor FB in ultimii 5 
ani scolari.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/
CATEDRELOR VACANTE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ÎN ETAPELE DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE ȘI PRETRANSFER



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B5375 4 Colegiul Naţional 
"Gheorghe Şincai"  LICEAL BIOLOGIE - 

STIINTE  4 0 Da Nu

Inspectie la clasa in C.N.Gh.Sincai organizata de 
scoala in 2016, premergatoare etapei de mobilitate 
respective; Calificativ anual „FOARTE BINE”/pe toti 
anii de activitatei; Adeverinte eliberate de scoli cu 

mentiunea ca nu a fost sanctionat disciplinar; Proces 
verbal inspectie la clasa/fisa de asistenta din ultimii 

3 ani cu calificativ „FOARTE BINE”.
Criteriile specifice se aplica doar daca se constata 

indeplinirea tuturor prevederilor legale privind 
ocuparea unui post in invatamanmtul 

preuniversitar, respectiv ocuparea unui post pe 
perioada nedeterminata, conform specializarii 

postului. Inspectia la clasa va fi evaluata conform 
anexei 4 a metodologiei privind mobilitatea 

personalului didactic. Pentru eliberarea acordului 
trebuie respectate prevederile metodologiei privind 

mobilitatea personalului didactic referitoare  
inspectiei la clasa

B5380 4 Colegiul Naţional 
"Gheorghe Şincai"  LICEAL EDUCATIE 

MUZICALA  8 0 Da Nu

Inspectie la clasa in C.N.Gh.Sincai organizata de 
scoala in 2016, premergatoare etapei de mobilitate 
respective; Calificativ anual „FOARTE BINE”/pe toti 
anii de activitatei; Adeverinte eliberate de scoli cu 

mentiunea ca nu a fost sanctionat disciplinar; Proces 
verbal inspectie la clasa/fisa de asistenta din ultimii 

3 ani cu calificativ „FOARTE BINE”.
Criteriile specifice se aplica doar daca se constata 

indeplinirea tuturor prevederilor legale privind 
ocuparea unui post in invatamanmtul 

preuniversitar, respectiv ocuparea unui post pe 
perioada nedeterminata, conform specializarii 

postului. Inspectia la clasa va fi evaluata conform 
anexei 4 a metodologiei privind mobilitatea 

personalului didactic. Pentru eliberarea acordului 
trebuie respectate prevederile metodologiei privind 

mobilitatea personalului didactic referitoare  
inspectiei la clasa



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B5377 4 Colegiul Naţional 
"Gheorghe Şincai"  LICEAL GEOGRAFIE  2 0 Da Nu

Inspectie la clasa in C.N.Gh.Sincai organizata de 
scoala in 2016, premergatoare etapei de mobilitate 
respective; Calificativ anual „FOARTE BINE”/pe toti 
anii de activitatei; Adeverinte eliberate de scoli cu 

mentiunea ca nu a fost sanctionat disciplinar; Proces 
verbal inspectie la clasa/fisa de asistenta din ultimii 

3 ani cu calificativ „FOARTE BINE”.
Criteriile specifice se aplica doar daca se constata 

indeplinirea tuturor prevederilor legale privind 
ocuparea unui post in invatamanmtul 

preuniversitar, respectiv ocuparea unui post pe 
perioada nedeterminata, conform specializarii 

postului. Inspectia la clasa va fi evaluata conform 
anexei 4 a metodologiei privind mobilitatea 

personalului didactic. Pentru eliberarea acordului 
trebuie respectate prevederile metodologiei privind 

mobilitatea personalului didactic referitoare  
inspectiei la clasa

B5378 4 Colegiul Naţional 
"Gheorghe Şincai"  LICEAL ISTORIE  7 0 Da Nu

Inspectie la clasa in C.N.Gh.Sincai organizata de 
scoala in 2016, premergatoare etapei de mobilitate 
respective; Calificativ anual „FOARTE BINE”/pe toti 
anii de activitatei; Adeverinte eliberate de scoli cu 

mentiunea ca nu a fost sanctionat disciplinar; Proces 
verbal inspectie la clasa/fisa de asistenta din ultimii 

3 ani cu calificativ „FOARTE BINE”.
Criteriile specifice se aplica doar daca se constata 

indeplinirea tuturor prevederilor legale privind 
ocuparea unui post in invatamanmtul 

preuniversitar, respectiv ocuparea unui post pe 
perioada nedeterminata, conform specializarii 

postului. Inspectia la clasa va fi evaluata conform 
anexei 4 a metodologiei privind mobilitatea 

personalului didactic. Pentru eliberarea acordului 
trebuie respectate prevederile metodologiei privind 

mobilitatea personalului didactic referitoare  
inspectiei la clasa



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B5372 4 Colegiul Naţional 
"Gheorghe Şincai"  LICEAL LIMBA ENGLEZA  10 4 Da Nu

Inspectie la clasa in C.N.Gh.Sincai organizata de 
scoala in 2016, premergatoare etapei de mobilitate 
respective; Calificativ anual „FOARTE BINE”/pe toti 
anii de activitatei; Adeverinte eliberate de scoli cu 

mentiunea ca nu a fost sanctionat disciplinar; Proces 
verbal inspectie la clasa/fisa de asistenta din ultimii 

3 ani cu calificativ „FOARTE BINE”.
Criteriile specifice se aplica doar daca se constata 

indeplinirea tuturor prevederilor legale privind 
ocuparea unui post in invatamanmtul 

preuniversitar, respectiv ocuparea unui post pe 
perioada nedeterminata, conform specializarii 

postului. Inspectia la clasa va fi evaluata conform 
anexei 4 a metodologiei privind mobilitatea 

personalului didactic. Pentru eliberarea acordului 
trebuie respectate prevederile metodologiei privind 

mobilitatea personalului didactic referitoare  
inspectiei la clasa

B5371 4 Colegiul Naţional 
"Gheorghe Şincai"  LICEAL

LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA

 1 0 Da Nu

Inspectie la clasa in C.N.Gh.Sincai organizata de 
scoala in 2016, premergatoare etapei de mobilitate 
respective; Calificativ anual „FOARTE BINE”/pe toti 
anii de activitatei; Adeverinte eliberate de scoli cu 

mentiunea ca nu a fost sanctionat disciplinar; Proces 
verbal inspectie la clasa/fisa de asistenta din ultimii 

3 ani cu calificativ „FOARTE BINE”.
Criteriile specifice se aplica doar daca se constata 

indeplinirea tuturor prevederilor legale privind 
ocuparea unui post in invatamanmtul 

preuniversitar, respectiv ocuparea unui post pe 
perioada nedeterminata, conform specializarii 

postului. Inspectia la clasa va fi evaluata conform 
anexei 4 a metodologiei privind mobilitatea 

personalului didactic. Pentru eliberarea acordului 
trebuie respectate prevederile metodologiei privind 

mobilitatea personalului didactic referitoare  
inspectiei la clasa



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B5369 4 Colegiul Naţional 
"Gheorghe Şincai"  LICEAL

LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA - 
LITERATURA 
UNIVERSALA

 2 0 Da Nu

Inspectie la clasa in C.N.Gh.Sincai organizata de 
scoala in 2016, premergatoare etapei de mobilitate 
respective; Calificativ anual „FOARTE BINE”/pe toti 
anii de activitatei; Adeverinte eliberate de scoli cu 

mentiunea ca nu a fost sanctionat disciplinar; Proces 
verbal inspectie la clasa/fisa de asistenta din ultimii 

3 ani cu calificativ „FOARTE BINE”. 
Criteriile specifice se aplica doar daca se constata 

indeplinirea tuturor prevederilor legale privind 
ocuparea unui post in invatamanmtul 

preuniversitar, respectiv ocuparea unui post pe 
perioada nedeterminata, conform specializarii 

postului. Inspectia la clasa va fi evaluata conform 
anexei 4 a metodologiei privind mobilitatea 

personalului didactic. Pentru eliberarea acordului 
trebuie respectate prevederile metodologiei privind 

mobilitatea personalului didactic referitoare  
inspectiei la clasa

B5374 4 Colegiul Naţional 
"Gheorghe Şincai"  LICEAL

TEHNOLOGIA 
INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

 INFORMATICA 12 0 Da Nu

Inspectie la clasa in C.N.Gh.Sincai organizata de 
scoala in 2016, premergatoare etapei de mobilitate 
respective; Calificativ anual „FOARTE BINE”/pe toti 
anii de activitatei; Adeverinte eliberate de scoli cu 

mentiunea ca nu a fost sanctionat disciplinar; Proces 
verbal inspectie la clasa/fisa de asistenta din ultimii 

3 ani cu calificativ „FOARTE BINE”. 
Criteriile specifice se aplica doar daca se constata 

indeplinirea tuturor prevederilor legale privind 
ocuparea unui post in invatamanmtul 

preuniversitar, respectiv ocuparea unui post pe 
perioada nedeterminata, conform specializarii 

postului. Inspectia la clasa va fi evaluata conform 
anexei 4 a metodologiei privind mobilitatea 

personalului didactic. Pentru eliberarea acordului 
trebuie respectate prevederile metodologiei privind 

mobilitatea personalului didactic referitoare  
inspectiei la clasa



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B5568 4 Colegiul Naţional "Ion 
Creangă"  LICEAL BIOLOGIE  6 0 Da Nu

1. Calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ;

2. Perfecționare continuă în specialitate sau  în 
didactica specialității susținută  

   de numărul de credite   legal conform 
metodologiei;

3. Publicații în specialitate sau în didactica 
specialității;

4. Minim 3 ani experiență didactică în 
specialitate în învățământul  liceal;

5. Organizarea și coordonarea unor concursuri 
la nivel de  municipiu sau  național;

6. Participarea la conferințe, simpozioane, 
forumuri naționale sau  internaționale.

B5554 4 Colegiul Naţional "Ion 
Creangă"  LICEAL FIZICA  13 1 Da Nu

1. Calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ;

2. Perfecționare continuă în specialitate sau  în 
didactica specialității susținută  

   de numărul de credite   legal conform 
metodologiei;

3. Publicații în specialitate sau în didactica 
specialității;

4. Minim 3 ani experiență didactică în 
specialitate în învățământul  liceal;

5. Organizarea și coordonarea unor concursuri 
la nivel de  municipiu sau  național;

6. Participarea la conferințe, simpozioane, 
forumuri naționale sau  internaționale.

B5570 4 Colegiul Naţional "Ion 
Creangă"  LICEAL GEOGRAFIE  17 1 Da Nu

1. calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ;2. premii si mentiuni  obținute cu 
elevii la etapele naționale ale olimpiadelor și 

concursurilor  școlare;3. perfecționare continuă 
în specialitate sau  în didactica specialității 

susținută de numărul de credite legal;4. 
publicații in specialitate sau în didactica 

specialității;5. minim 3 ani experiență didactică 
în specialitate în învățământul  liceal;6. 

organizarea și coordonarea unor concursuri la 
nivel de  municipiu sau național;7. participare la 

conferințe, simpozioane, forum-uri naționale 
sau internaționale.



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B5572 4 Colegiul Naţional "Ion 
Creangă"  LICEAL GEOGRAFIE  5 0 Da Nu

1. calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ;2. perfecționare continuă în 
specialitate sau  în didactica specialității 
susținută de numărul de credite legal;3. 
publicații in specialitate sau în didactica 

specialității;4. minim 3 ani experiență didactică 
în specialitate în învățământul  liceal;5. 

organizarea și coordonarea unor concursuri la 
nivel de  municipiu sau național;6. participare la 

conferințe, simpozioane, forum-uri naționale 
sau internaționale.

B5573 4 Colegiul Naţional "Ion 
Creangă"  LICEAL ISTORIE  13 0 Da Nu

1. Calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ;

2. Perfecționare continuă în specialitate sau  în 
didactica specialității susținută  

   de numărul de credite   legal conform 
metodologiei;

3. Publicații în specialitate sau în didactica 
specialității;

4. Minim 3 ani experiență didactică în 
specialitate în învățământul  liceal;

5. Organizarea și coordonarea unor concursuri 
la nivel de  municipiu sau  național;

6. Participarea la conferințe, simpozioane, 
forumuri naționale sau  internaționale.

B5540 4 Colegiul Naţional "Ion 
Creangă"  LICEAL LIMBA JAPONEZA  6 14 Da Nu

1. Calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ;

2. Perfecționare continuă în specialitate sau  în 
didactica specialității susținută  

   de numărul de credite   legal conform 
metodologiei;

3. Publicații în specialitate sau în didactica 
specialității;

4. Minim 3 ani experiență didactică în 
specialitate în învățământul  liceal;

5. Organizarea și coordonarea unor concursuri 
la nivel de  municipiu sau  național;

6. Participarea la conferințe, simpozioane, 
forumuri naționale sau  internaționale.



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B5529 4 Colegiul Naţional "Ion 
Creangă"  LICEAL

LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA

 7 0 Da Nu

1. Calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ;

2. Perfecționare continuă în specialitate sau  în 
didactica specialității susținută  

   de numărul de credite   legal conform 
metodologiei;

3. Publicații în specialitate sau în didactica 
specialității;

4. Minim 3 ani experiență didactică în 
specialitate în învățământul  liceal;

5. Organizarea și coordonarea unor concursuri 
la nivel de  municipiu sau  național;

6. Participarea la conferințe, simpozioane, 
forumuri naționale sau  internaționale.

B5542 4 Colegiul Naţional "Ion 
Creangă"  LICEAL MATEMATICA  4 0 Da Nu

1. Calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ;

2. Perfecționare continuă în specialitate sau  în 
didactica specialității susținută  

   de numărul de credite   legal conform 
metodologiei;

3. Publicații în specialitate sau în didactica 
specialității;

4. Minim 3 ani experiență didactică în 
specialitate în învățământul  liceal;

5. Organizarea și coordonarea unor concursuri 
la nivel de  municipiu sau  național;

6. Participarea la conferințe, simpozioane, 
forumuri naționale sau  internaționale.

B5574 4 Colegiul Naţional "Ion 
Creangă"  LICEAL RELIGIE 

ORTODOXA  10 0 Da Nu

1. Calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ;

2. Perfecționare continuă în specialitate sau  în 
didactica specialității susținută  

   de numărul de credite   legal conform 
metodologiei;

3. Publicații în specialitate sau în didactica 
specialității;

4. Minim 3 ani experiență didactică în 
specialitate în învățământul  liceal;

5. Organizarea și coordonarea unor concursuri 
la nivel de  municipiu sau  național;

6. Participarea la conferințe, simpozioane, 
forumuri naționale sau  internaționale.



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B5562 4 Colegiul Naţional "Ion 
Creangă"  LICEAL

TEHNOLOGIA 
INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

 INFORMATICA 18 0 Da Nu

1. Calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ;

2. Perfecționare continuă în specialitate sau  în 
didactica specialității susținută  

   de numărul de credite   legal conform 
metodologiei;

3. Publicații în specialitate sau în didactica 
specialității;

4. Minim 3 ani experiență didactică în 
specialitate în învățământul  liceal;

5. Organizarea și coordonarea unor concursuri 
la nivel de  municipiu sau  național;

6. Participarea la conferințe, simpozioane, 
forumuri naționale sau  internaționale.

B5391 4 Colegiul Naţional 
"Mihai Eminescu"  LICEAL BIOLOGIE  7 0 Da Nu

Calificativ anual FOARTE BINE obtinut in ultimii 
5 ani de activitate. Nota minima 8 obtinuta la 
inspectia la clasa in Colegiul National "Mihai 
Eminescu" organizata premergator etapei de 
mobilitate respective. Adeverinta din care sa 
reiasa ca nu a fost sanctionat disciplinar in 

ultimii 5 ani de activitate.

B6761 4 Colegiul Naţional 
"Mihai Eminescu"  GIMNAZIAL CULTURA CIVICA  6 0 Da Nu

Calificativ anual FOARTE BINE obtinut in ultimii 
5 ani de activitate. Nota minima 8 obtinuta la 
inspectia la clasa in Colegiul National "Mihai 
Eminescu" organizata premergator etapei de 
mobilitate respective. Adeverinta din care sa 
reiasa ca nu a fost sanctionat disciplinar in 

ultimii 5 ani de activitate.

B5397 4 Colegiul Naţional 
"Mihai Eminescu"  LICEAL

FILOSOFIE; 
LOGICA, 
ARGUMENTARE 
SI COMUNICARE

 6 0 Da Nu

Calificativ anual FOARTE BINE obtinut in ultimii 
5 ani de activitate. Nota minima 8 obtinuta la 
inspectia la clasa in Colegiul National "Mihai 
Eminescu" organizata premergator etapei de 
mobilitate respective. Adeverinta din care sa 
reiasa ca nu a fost sanctionat disciplinar in 

ultimii 5 ani de activitate.

B5393 4 Colegiul Naţional 
"Mihai Eminescu"  LICEAL GEOGRAFIE  10 0 Da Nu

Calificativ anual FOARTE BINE obtinut in ultimii 
5 ani de activitate. Nota minima 8 obtinuta la 
inspectia la clasa in Colegiul National "Mihai 
Eminescu" organizata premergator etapei de 
mobilitate respective. Adeverinta din care sa 
reiasa ca nu a fost sanctionat disciplinar in 

ultimii 5 ani de activitate.
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(pretransfer)

B7000 4 Colegiul Naţional 
"Mihai Eminescu" PRIMAR

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

18 Da Nu

Calificativ anual FOARTE BINE obtinut in ultimii 
5 ani de activitate. Nota minima 8 obtinuta la 
inspectia la clasa in Colegiul National "Mihai 
Eminescu" organizata premergator etapei de 
mobilitate respective. Adeverinta din care sa 
reiasa ca nu a fost sanctionat disciplinar in 

ultimii 5 ani de activitate.

B5396 4 Colegiul Naţional 
"Mihai Eminescu"  LICEAL ISTORIE  18 0 Da Nu

Calificativ anual FOARTE BINE obtinut in ultimii 
5 ani de activitate. Nota minima 8 obtinuta la 
inspectia la clasa in Colegiul National "Mihai 
Eminescu" organizata premergator etapei de 
mobilitate respective. Adeverinta din care sa 
reiasa ca nu a fost sanctionat disciplinar in 

ultimii 5 ani de activitate.

B5383 4 Colegiul Naţional 
"Mihai Eminescu"  LICEAL LIMBA FRANCEZA  14 0 Da Nu

Calificativ anual FOARTE BINE obtinut in ultimii 
5 ani de activitate. Nota minima 8 obtinuta la 
inspectia la clasa in Colegiul National "Mihai 
Eminescu" organizata premergator etapei de 
mobilitate respective. Adeverinta din care sa 
reiasa ca nu a fost sanctionat disciplinar in 

ultimii 5 ani de activitate.

B5382 4 Colegiul Naţional 
"Mihai Eminescu"  LICEAL LIMBA GERMANA  9 0 Da Nu

Calificativ anual FOARTE BINE obtinut in ultimii 
5 ani de activitate. Nota minima 8 obtinuta la 
inspectia la clasa in Colegiul National "Mihai 
Eminescu" organizata premergator etapei de 
mobilitate respective. Adeverinta din care sa 
reiasa ca nu a fost sanctionat disciplinar in 

ultimii 5 ani de activitate.

B5399 4 Colegiul Naţional 
"Mihai Eminescu"  LICEAL RELIGIE 

ORTODOXA  4 0 Da Nu

Calificativ anual FOARTE BINE obtinut in ultimii 
5 ani de activitate. Nota minima 8 obtinuta la 
inspectia la clasa in Colegiul National "Mihai 
Eminescu" organizata premergator etapei de 
mobilitate respective. Adeverinta din care sa 
reiasa ca nu a fost sanctionat disciplinar in 

ultimii 5 ani de activitate.
B5725 4 Colegiul Naţional 

"Octav Onicescu"  LICEAL BIOLOGIE - 
STIINTE  2 0 Da Nu Rezultate obţinute 

la olimpiade
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(pretransfer)

B5741 4 Colegiul Naţional 
"Octav Onicescu"  LICEAL

ECONOMIE; 
EDUCATIE 
ANTREPRENORIA
LA

 16 0 Da Nu
Rezultate obţinute

la olimpiade
Rezultate obţinute la 

examenul de 
bacalaureat medii 

peste 7.00
B5752 4 Colegiul Naţional 

"Octav Onicescu"  LICEAL EDUCATIE 
MUZICALA  13 0 Da Nu Rezultate obţinute 

la olimpiade
B5750 4 Colegiul Naţional 

"Octav Onicescu"  LICEAL EDUCATIE 
VIZUALA  11 0 Da Nu Rezultate obţinute 

la olimpiade

B5738 4 Colegiul Naţional 
"Octav Onicescu"  LICEAL

FILOSOFIE; 
LOGICA, 
ARGUMENTARE 
SI COMUNICARE

 16 0 Da Nu
Rezultate obţinute

la olimpiade
Rezultate obţinute la 

examenul de 
bacalaureat medii 

peste 7.00

B5799 4 Colegiul Naţional 
"Octav Onicescu"  LICEAL FIZICA  2 0 Da Nu

Rezultate obţinute
la olimpiade

Rezultate obţinute la 
examenul de 

bacalaureat medii 
peste 7.00

B5711 4 Colegiul Naţional 
"Octav Onicescu"  LICEAL FIZICA  3 0 Da Nu

Rezultate obţinute
la olimpiade

Rezultate obţinute la 
examenul de 

bacalaureat medii 
peste 7.00

B5730 4 Colegiul Naţional 
"Octav Onicescu"  LICEAL GEOGRAFIE  8 0 Da Nu

Rezultate obţinute
la olimpiade

Rezultate obţinute la 
examenul de 

bacalaureat medii 
peste 7.00

B5713 4 Colegiul Naţional 
"Octav Onicescu"  LICEAL INFORMATICA  INFORMATICA 18 0 Da Nu

Rezultate obţinute
la olimpiade

Rezultate obţinute la 
examenul de 

bacalaureat medii 
peste 7.00

B5714 4 Colegiul Naţional 
"Octav Onicescu"  LICEAL INFORMATICA  INFORMATICA 4 0 Da Nu

Rezultate obţinute
la olimpiade

Rezultate obţinute la 
examenul de 

bacalaureat medii 
peste 7.00

B5734 4 Colegiul Naţional 
"Octav Onicescu"  LICEAL ISTORIE  16 2 Da Nu

Rezultate obţinute
la olimpiade

Rezultate obţinute la 
examenul de 

bacalaureat medii 
peste 7.00
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(pretransfer)

B5702 4 Colegiul Naţional 
"Octav Onicescu"  LICEAL LIMBA ENGLEZA  12 0 Da Nu Rezultate obţinute 

la olimpiade
B5700 4 Colegiul Naţional 

"Octav Onicescu"  LICEAL LIMBA ENGLEZA  18 0 Da Nu Rezultate obţinute 
la olimpiade

B5707 4 Colegiul Naţional 
"Octav Onicescu"  LICEAL LIMBA FRANCEZA  8 0 Da Nu Rezultate obţinute 

la olimpiade
B5695 4 Colegiul Naţional 

"Octav Onicescu"  LICEAL LIMBA LATINA  12 3 Da Nu Rezultate obţinute 
la olimpiade

B5677 4 Colegiul Naţional 
"Octav Onicescu"  LICEAL

LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA

 3 0 Da Nu
Rezultate obţinute

la olimpiade
Rezultate obţinute la 

examenul de 
bacalaureat medii 

peste 7.00

B5704 4 Colegiul Naţional 
"Octav Onicescu"  LICEAL

LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA - 
LITERATURA 
UNIVERSALA

 4 0 Da Nu Rezultate obţinute 
la olimpiade

B5709 4 Colegiul Naţional 
"Octav Onicescu"  LICEAL MATEMATICA  3 0 Da Nu

Rezultate obţinute
la olimpiade

Rezultate obţinute la 
examenul de 

bacalaureat medii 
peste 7.00

B5877 4 Colegiul Naţional 
"Octav Onicescu"  LICEAL PSIHOLOGIE - 

STUDII SOCIALE  1 0 Da Nu Rezultate obţinute 
la olimpiade

B5720 4 Colegiul Naţional 
"Octav Onicescu"  LICEAL

TEHNOLOGIA 
INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

 INFORMATICA 10 0 Da Nu Rezultate obţinute 
la olimpiade

B5142 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  LICEAL BIOLOGIE  6 0 Da Nu

a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 
spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               

b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 
Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 

(aviz şcoală)

B5453 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  LICEAL CHIMIE - STIINTE  2 0 Da Nu

a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 
spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               

b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 
Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 

(aviz şcoală)

B6336 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL

COMUNICAREA IN 
LIMBA MODERNA 
(ENGLEZA)

 2 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)
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B5146 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  GIMNAZIAL CULTURA CIVICA  5 3 Da Nu

a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 
spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               

b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 
Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 

(aviz şcoală)

B5173 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL

DEONTOLOGIE SI 
ETICA 
PROFESIONALA

 2 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5191 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL

DEONTOLOGIE SI 
ETICA 
PROFESIONALA

 2 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5154 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  LICEAL

DISCIPLINE 
TEOLOGICE DE 
SPECIALITATE 
(TEOLOGIE 
ROMANO-
CATOLICA)

 4 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5153 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  LICEAL

ECONOMIE; 
EDUCATIE 
ANTREPRENORIA
LA

 7 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5155 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  LICEAL EDUCATIE FIZICA 

SI SPORT  18 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5156 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  LICEAL EDUCATIE FIZICA 

SI SPORT  13 4 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5157 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  LICEAL EDUCATIE 

MUZICALA  0 3 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5159 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  GIMNAZIAL EDUCATIE 

PLASTICA  11 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)
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B5158 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  GIMNAZIAL EDUCATIE 

TEHNOLOGICA  9 9 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5162 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  LICEAL

EDUCATIE 
VIZUALA - 
EDUCATIE 
ARTISTICA

 4 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5167 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL FARMACIE /  

BIOCHIMIE  2 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5148 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  LICEAL

FILOSOFIE; 
LOGICA, 
ARGUMENTARE 
SI COMUNICARE

 7 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5143 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  LICEAL GEOGRAFIE  4 0 Da Nu

a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 
spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               

b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 
Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 

(aviz şcoală)

B5164 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  LICEAL INFORMATICA  INFORMATICA 2 0 Da Nu

a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 
spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               

b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 
Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 

(aviz şcoală)

B5135 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)
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B5133 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5134 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5136 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5137 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5144 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  LICEAL ISTORIE  18 0 Da Nu

a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 
spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               

b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 
Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 

(aviz şcoală)
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B5145 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  LICEAL ISTORIE  6 4 Da Nu

a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 
spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               

b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 
Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 

(aviz şcoală)

B5138 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  LICEAL LIMBA ENGLEZA  2 0 Da Nu

a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 
spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               

b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 
Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 

(aviz şcoală)

B5139 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  LICEAL LIMBA FRANCEZA  6 0 Da Nu

a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 
spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               

b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 
Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 

(aviz şcoală)

B5141 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  LICEAL LIMBA GERMANA  7 0 Da Nu

a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 
spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               

b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 
Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 

(aviz şcoală)

B5140 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  LICEAL LIMBA ITALIANA  4 0 Da Nu

a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 
spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               

b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 
Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 

(aviz şcoală)

B5182 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL MEDICINA 

GENERALA  18 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5170 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL MEDICINA 

GENERALA  2 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5184 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL MEDICINA 

GENERALA  18 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5168 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL MEDICINA 

GENERALA  18 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B5169 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL MEDICINA 

GENERALA  18 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5186 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL MEDICINA 

GENERALA  2 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B6338 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL

MEDICINA 
GENERALA / 
ANATOMIA SI 
FIZIOLOGIA 
OMULUI

 4 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5181 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL

MEDICINA 
GENERALA / 
BIOCHIMIE

 2 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5171 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL

MEDICINA 
GENERALA / 
MANAGEMENT SI 
LEGISLATIE 
SANITARA

 2 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5187 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL

MEDICINA 
GENERALA / 
MANAGEMENT SI 
LEGISLATIE 
SANITARA

 2 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5189 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL

MEDICINA 
GENERALA / 
MANAGEMENTUL 
PROIECTELOR 
DE SANATATE

 2 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5172 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL

MEDICINA 
GENERALA / 
MANAGEMENTUL 
PROIECTELOR 
DE SANATATE

 2 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5178 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL PEDAGOGIE  2 0 Da Nu

a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 
spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               

b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 
Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 

(aviz şcoală)



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B5147 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL PEDAGOGIE  0 2 Da Nu

a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 
spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               

b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 
Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 

(aviz şcoală)

B5174 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL

PREGATIRE - 
INSTRUIRE 
PRACTICA 
(ESTETICA SI 
IGIENA 
CORPULUI 
OMENESC / 
ASISTENTA 
MEDICALA 
GENERALA)

 

ESTETICA SI 
INGRIJIREA 
CORPULUI 
OMENESC / 
ASISTENTA 
MEDICALA 
GENERALA

24 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5176 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL

PREGATIRE - 
INSTRUIRE 
PRACTICA 
(ESTETICA SI 
IGIENA 
CORPULUI 
OMENESC / 
ASISTENTA 
MEDICALA 
GENERALA)

 

ESTETICA SI 
INGRIJIREA 
CORPULUI 
OMENESC / 
ASISTENTA 
MEDICALA 
GENERALA

24 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5175 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL

PREGATIRE - 
INSTRUIRE 
PRACTICA 
(ESTETICA SI 
IGIENA 
CORPULUI 
OMENESC / 
ASISTENTA 
MEDICALA 
GENERALA)

 

ESTETICA SI 
INGRIJIREA 
CORPULUI 
OMENESC / 
ASISTENTA 
MEDICALA 
GENERALA

24 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5177 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL

PREGATIRE - 
INSTRUIRE 
PRACTICA 
(ESTETICA SI 
IGIENA 
CORPULUI 
OMENESC / 
ASISTENTA 
MEDICALA 
GENERALA)

 

ESTETICA SI 
INGRIJIREA 
CORPULUI 
OMENESC / 
ASISTENTA 
MEDICALA 
GENERALA

9 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B5152 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  LICEAL PSIHOLOGIE  8 0 Da Nu

a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 
spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               

b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 
Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 

(aviz şcoală)

B6340 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL PSIHOLOGIE 

GENERALA  5 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5149 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  LICEAL SOCIOLOGIE  4 0 Da Nu

a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 
spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               

b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 
Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 

(aviz şcoală)

B5179 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL

SOCIOLOGIE, 
POLITICI 
SOCIALE SI DE 
SANATATE

 4 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5166 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  LICEAL

TEHNOLOGIA 
INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

 INFORMATICA 13 5 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B5180 4 Colegiul Romano-
Catolic "Sfântul Iosif"  POSTLICEAL

TEHNOLOGIA 
INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR 
SI UTILIZAREA 
TEHNICII DE 
CALCUL

 INFORMATICA 2 0 Da Nu
a) Cadrul didactic participa activ la activităţile 

spirituale organizate de cult (aviz cult);                                               
b) Cunoaşte şi doreşte să respecte 

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 
(aviz şcoală)

B3036 4 Grădiniţa "Albă ca 
Zăpada şi piticii"  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu
Calificativul  -Foarte bine in ultimii 5 ani               

-Dovezi ale activitatii cu copii in ultimii trei ani      
- Certificat medical  A5



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3035 4 Grădiniţa "Albă ca 
Zăpada şi piticii"  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu
Calificativul  -Foarte bine in ultimii 5 ani               

-Dovezi ale activitatii cu copii in ultimii trei ani      
- Certificat medical  A5

B3034 4 Grădiniţa "Albă ca 
Zăpada şi piticii"  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu
Calificativul  -Foarte bine in ultimii 5 ani               

-Dovezi ale activitatii cu copii in ultimii trei ani      
- Certificat medical  A5

B2977 4 Grădiniţa "Floare 
albastră"  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu Calificativ FB si fara sanctiuni in ultimii 5 ani. 
Rezultate deosebite in activitatea cu copiii.  

B2990 4 Grădiniţa "Floare 
albastră"  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu Calificativ FB si fara sanctiuni in ultimii 5 ani. 
Rezultate deosebite in activitatea cu copiii.  



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B2979 4 Grădiniţa "Floare 
albastră"  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu Calificativ FB si fara sanctiuni in ultimii 5 ani. 
Rezultate deosebite in activitatea cu copiii.  

B2982 4 Grădiniţa "Floare 
albastră"  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu Calificativ FB si fara sanctiuni in ultimii 5 ani. 
Rezultate deosebite in activitatea cu copiii.  

B2984 4 Grădiniţa "Floare 
albastră"  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu Calificativ FB si fara sanctiuni in ultimii 5 ani. 
Rezultate deosebite in activitatea cu copiii.  

B2987 4 Grădiniţa "Floare 
albastră"  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu Calificativ FB si fara sanctiuni in ultimii 5 ani. 
Rezultate deosebite in activitatea cu copiii.  



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B2948 4 Grădinița "Pisicile 
aristocrate"  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu
Calificativul  -Foarte bine in ultimii 5 ani               

-Dovezi ale activitatii cu copii in ultimii trei ani      
- Certificat medical  A5

B3706 4 Grădiniţa "Piticot"  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu  STUDII DE SPECIALITATE SI  
DEFINITIVATUL IN INVATAMANT,

B3042 4 Grădinița ”101 
Dalmațieni”  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu

1. Calificativul "FOARTE BINE" pe toata durata 
functionarii in invatamant; 2. Adeverinte din 
care sa rezulte ca nu a fost sanctionata pe 
toata perioada functionarii in invatamant; 3.  
Dovezi (diplome) ale rezultatelor cu elevii 
proprii la concursuri  (olimpiade scolare).

B3045 4 Grădinița ”101 
Dalmațieni”  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu

1. Calificativul "FOARTE BINE" pe toata durata 
functionarii in invatamant; 2. Adeverinte din 
care sa rezulte ca nu a fost sanctionata pe 
toata perioada functionarii in invatamant; 3.  
Dovezi (diplome) ale rezultatelor cu elevii 
proprii la concursuri  (olimpiade scolare).



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3048 4 Grădinița ”101 
Dalmațieni”  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu

1. Calificativul "FOARTE BINE" pe toata durata 
functionarii in invatamant; 2. Adeverinte din 
care sa rezulte ca nu a fost sanctionata pe 
toata perioada functionarii in invatamant; 3.  
Dovezi (diplome) ale rezultatelor cu elevii 
proprii la concursuri  (olimpiade scolare).

B3050 4 Grădinița ”101 
Dalmațieni”  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu

1. Calificativul "FOARTE BINE" pe toata durata 
functionarii in invatamant; 2. Adeverinte din 
care sa rezulte ca nu a fost sanctionata pe 
toata perioada functionarii in invatamant; 3.  
Dovezi (diplome) ale rezultatelor cu elevii 
proprii la concursuri  (olimpiade scolare).

B3039 4 Grădinița ”101 
Dalmațieni”  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu

1. Calificativul "FOARTE BINE" pe toata durata 
functionarii in invatamant; 2. Adeverinte din 
care sa rezulte ca nu a fost sanctionata pe 
toata perioada functionarii in invatamant; 3.  
Dovezi (diplome) ale rezultatelor cu elevii 
proprii la concursuri  (olimpiade scolare).

B3047 4 Grădinița ”101 
Dalmațieni”  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu

1. Calificativul "FOARTE BINE" pe toata durata 
functionarii in invatamant; 2. Adeverinte din 
care sa rezulte ca nu a fost sanctionata pe 
toata perioada functionarii in invatamant; 3.  
Dovezi (diplome) ale rezultatelor cu elevii 
proprii la concursuri  (olimpiade scolare).



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3044 4 Grădinița ”101 
Dalmațieni”  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu

1. Calificativul "FOARTE BINE" pe toata durata 
functionarii in invatamant; 2. Adeverinte din 
care sa rezulte ca nu a fost sanctionata pe 
toata perioada functionarii in invatamant; 3.  
Dovezi (diplome) ale rezultatelor cu elevii 
proprii la concursuri  (olimpiade scolare).

B3001 4 Grădiniţa nr. 225  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu Inspectie la clasa

B3002 4 Grădiniţa nr. 225  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu Inspectie la clasa

B3003 4 Grădiniţa nr. 225  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu Inspectie la clasa



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3004 4 Grădiniţa nr. 225  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu Inspectie la clasa

B3005 4 Grădiniţa nr. 225  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu Inspectie la clasa

B2892 4 Grădiniţa nr. 4  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu Calificativul "Foarte Bine" in ultimii 5 ani;

B2903 4 Grădiniţa nr. 4  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu Calificativul "Foarte Bine" in ultimii 5 ani;



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B2898 4 Grădiniţa nr. 4  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu Calificativul "Foarte Bine" in ultimii 5 ani;

B2900 4 Grădiniţa nr. 4  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu Calificativul "Foarte Bine" in ultimii 5 ani;

B5093 4 Seminarul Teologic 
Ortodox  LICEAL BIOLOGIE  4 0 Da Nu

Acordul cultului Ortodox pentru Seminarul 
Teologic. Acordul consiliului de administratie al 

Seminarului Teologic.

B5095 4 Seminarul Teologic 
Ortodox  LICEAL

DISCIPLINE 
TEOLOGICE DE 
SPECIALITATE 
(TEOLOGIE 
ORTODOXA)

 6 0 Da Nu
Acordul cultului Ortodox pentru Seminarul 

Teologic. Acordul consiliului de administratie al 
Seminarului Teologic.

B5096 4 Seminarul Teologic 
Ortodox  LICEAL

DISCIPLINE 
TEOLOGICE DE 
SPECIALITATE 
(TEOLOGIE 
ORTODOXA)

 6 0 Da Nu
Acordul cultului Ortodox pentru Seminarul 

Teologic. Acordul consiliului de administratie al 
Seminarului Teologic.

B5094 4 Seminarul Teologic 
Ortodox  LICEAL

DISCIPLINE 
TEOLOGICE DE 
SPECIALITATE 
(TEOLOGIE 
ORTODOXA)

 2 0 Da Nu
Acordul cultului Ortodox pentru Seminarul 

Teologic. Acordul consiliului de administratie al 
Seminarului Teologic.

B5102 4 Seminarul Teologic 
Ortodox  LICEAL

ECONOMIE; 
EDUCATIE 
ANTREPRENORIA
LA

 4 0 Da Nu
Acordul cultului Ortodox pentru Seminarul 

Teologic. Acordul consiliului de administratie al 
Seminarului Teologic.

B5101 4 Seminarul Teologic 
Ortodox  LICEAL EDUCATIE FIZICA 

SI SPORT  8 2 Da Nu
Acordul cultului Ortodox pentru Seminarul 

Teologic. Acordul consiliului de administratie al 
Seminarului Teologic.

B5097 4 Seminarul Teologic 
Ortodox  LICEAL EDUCATIE 

MUZICALA  2 0 Da Nu
Acordul cultului Ortodox pentru Seminarul 

Teologic. Acordul consiliului de administratie al 
Seminarului Teologic.



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B5100 4 Seminarul Teologic 
Ortodox  LICEAL EDUCATIE 

VIZUALA  4 0 Da Nu
Acordul cultului Ortodox pentru Seminarul 

Teologic. Acordul consiliului de administratie al 
Seminarului Teologic.

B5103 4 Seminarul Teologic 
Ortodox  LICEAL

EDUCATIE 
VIZUALA - 
EDUCATIE 
ARTISTICA

 4 0 Da Nu
Acordul cultului Ortodox pentru Seminarul 

Teologic. Acordul consiliului de administratie al 
Seminarului Teologic.

B5098 4 Seminarul Teologic 
Ortodox  LICEAL

FILOSOFIE; 
LOGICA, 
ARGUMENTARE 
SI COMUNICARE

 4 0 Da Nu
Acordul cultului Ortodox pentru Seminarul 

Teologic. Acordul consiliului de administratie al 
Seminarului Teologic.

B5092 4 Seminarul Teologic 
Ortodox  LICEAL FIZICA  6 0 Da Nu

Acordul cultului Ortodox pentru Seminarul 
Teologic. Acordul consiliului de administratie al 

Seminarului Teologic.
B5106 4 Seminarul Teologic 

Ortodox  LICEAL LIMBA GREACA 
VECHE  8 0 Da Nu

Acordul cultului Ortodox pentru Seminarul 
Teologic. Acordul consiliului de administratie al 

Seminarului Teologic.
B5107 4 Seminarul Teologic 

Ortodox  LICEAL LIMBA LATINA  8 0 Da Nu
Acordul cultului Ortodox pentru Seminarul 

Teologic. Acordul consiliului de administratie al 
Seminarului Teologic.

B5104 4 Seminarul Teologic 
Ortodox  LICEAL MATEMATICA  8 0 Da Nu

Acordul cultului Ortodox pentru Seminarul 
Teologic. Acordul consiliului de administratie al 

Seminarului Teologic.
B5099 4 Seminarul Teologic 

Ortodox  LICEAL PSIHOLOGIE  2 0 Da Nu
Acordul cultului Ortodox pentru Seminarul 

Teologic. Acordul consiliului de administratie al 
Seminarului Teologic.

B5105 4 Seminarul Teologic 
Ortodox  LICEAL

TEHNOLOGIA 
INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

 INFORMATICA 10 0 Da Nu
Acordul cultului Ortodox pentru Seminarul 

Teologic. Acordul consiliului de administratie al 
Seminarului Teologic.

B3849 4 Școala Gimnazială 
"Avram Iancu"  GIMNAZIAL CHIMIE  14 0 Da Nu

1. Organizarea si participarea la activitati 
extrascolare si extracurriculare si implicarea in 
activitatile desfasurate in cadrul  unitatii scolare 

unde este titular; 
2. Performante in activitatea didactica dovedita 
prin rezultate la concursurile scolare prevazute 

de calendarele activitatilor educative; 
3. Conduita morala si profesionala 

corespunzatoare dovedita prin calificativul 
FOARTE BINE pentru intreaga activitatea 

didactica; 
4. Preocupare pentru perfectionarea continua 

dovedita prin participarea la cursuri de formare 
si finalizata cu eliberarea de adeverinte / 

certificate / diplome, etc; 



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B6961 4 Școala Gimnazială 
"Avram Iancu"  GIMNAZIAL

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

18 0 Da Nu

1. Organizarea si participarea la activitati 
extrascolare si extracurriculare si implicarea in 
activitatile desfasurate in cadrul  unitatii scolare 

unde este titular; 
2. Performante in activitatea didactica dovedita 
prin rezultate la concursurile scolare prevazute 

de calendarele activitatilor educative; 
3. Conduita morala si profesionala 

corespunzatoare dovedita prin calificativul 
FOARTE BINE pentru intreaga activitatea 

didactica; 
4. Preocupare pentru perfectionarea continua 

dovedita prin participarea la cursuri de formare 
si finalizata cu eliberarea de adeverinte / 

certificate / diplome, etc; 

B3844 4 Școala Gimnazială 
"Avram Iancu"  GIMNAZIAL MATEMATICA  18 0 Da Nu

1. Organizarea si participarea la activitati 
extrascolare si extracurriculare si implicarea in 
activitatile desfasurate in cadrul  unitatii scolare 

unde este titular; 
2. Performante in activitatea didactica dovedita 
prin rezultate la concursurile scolare prevazute 

de calendarele activitatilor educative; 
3. Conduita morala si profesionala 

corespunzatoare dovedita prin calificativul 
FOARTE BINE pentru intreaga activitatea 

didactica; 
4. Preocupare pentru perfectionarea continua 

dovedita prin participarea la cursuri de formare 
si finalizata cu eliberarea de adeverinte / 

certificate / diplome, etc; 

B3788 4 Şcoala Gimnazială 
"Emil Racoviţă"  GIMNAZIAL BIOLOGIE  18 0 Da Nu

1. Calificativul "FOARTE BINE" pe toata 
durata functionarii in invatamant; 2. 

Adeverinte din care sa rezulte ca nu a fost 
sanctionat(a) pe toata perioada functionarii 
in invatamant; 3. Dovezi ale existentei celor 

90 de credite transferabile, cumulate in 
ultimii 5 ani, conform legislatiei in vigoare; 

4. Dovezi (diplome) ale rezultatelor cu 
elevii proprii la concursuri  (olimpiade 

scolare)



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3793 4 Şcoala Gimnazială 
"Emil Racoviţă"  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA 

SI SPORT  18 0 Da Nu

1. Calificativul "FOARTE BINE" pe toata 
durata functionarii in invatamant; 2. 

Adeverinte din care sa rezulte ca nu a fost 
sanctionat(a) pe toata perioada functionarii 
in invatamant; 3. Dovezi ale existentei celor 

90 de credite transferabile, cumulate in 
ultimii 5 ani, conform legislatiei in vigoare; 

4. Dovezi (diplome) ale rezultatelor cu 
elevii proprii la concursuri  (olimpiade 

scolare)

B3792 4 Şcoala Gimnazială 
"Emil Racoviţă"  GIMNAZIU / 

PRIMAR
EDUCATIE 
MUZICALA  10 0 Da Nu

1. Calificativul "FOARTE BINE" pe toata 
durata functionarii in invatamant; 2. 

Adeverinte din care sa rezulte ca nu a fost 
sanctionat(a) pe toata perioada functionarii 
in invatamant; 3. Dovezi ale existentei celor 

90 de credite transferabile, cumulate in 
ultimii 5 ani, conform legislatiei in vigoare; 

4. Dovezi (diplome) ale rezultatelor cu 
elevii proprii la concursuri  (olimpiade 

scolare)

B3791 4 Şcoala Gimnazială 
"Emil Racoviţă"  GIMNAZIAL EDUCATIE 

PLASTICA  10 0 Da Nu

1. Calificativul "FOARTE BINE" pe toata 
durata functionarii in invatamant; 2. 

Adeverinte din care sa rezulte ca nu a fost 
sanctionat(a) pe toata perioada functionarii 
in invatamant; 3. Dovezi ale existentei celor 

90 de credite transferabile, cumulate in 
ultimii 5 ani, conform legislatiei in vigoare; 

4. Dovezi (diplome) ale rezultatelor cu 
elevii proprii la concursuri  (olimpiade 

scolare)



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3778 4 Şcoala Gimnazială 
"Emil Racoviţă"  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

1. Calificativul "FOARTE BINE" pe toata 
durata functionarii in invatamant; 2. 

Adeverinte din care sa rezulte ca nu a fost 
sanctionat(a) pe toata perioada functionarii 
in invatamant; 3. Dovezi ale existentei celor 

90 de credite transferabile, cumulate in 
ultimii 5 ani, conform legislatiei in vigoare; 

4. Dovezi (diplome) ale rezultatelor cu 
elevii proprii la concursuri  (olimpiade 

scolare)

B3776 4 Şcoala Gimnazială 
"Emil Racoviţă"  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

1. Calificativul "FOARTE BINE" pe toata 
durata functionarii in invatamant; 2. 

Adeverinte din care sa rezulte ca nu a fost 
sanctionat(a) pe toata perioada functionarii 
in invatamant; 3. Dovezi ale existentei celor 

90 de credite transferabile, cumulate in 
ultimii 5 ani, conform legislatiei in vigoare; 

4. Dovezi (diplome) ale rezultatelor cu 
elevii proprii la concursuri  (olimpiade 

scolare)

B3775 4 Şcoala Gimnazială 
"Emil Racoviţă"  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

1. Calificativul "FOARTE BINE" pe toata 
durata functionarii in invatamant; 2. 

Adeverinte din care sa rezulte ca nu a fost 
sanctionat(a) pe toata perioada functionarii 
in invatamant; 3. Dovezi ale existentei celor 

90 de credite transferabile, cumulate in 
ultimii 5 ani, conform legislatiei in vigoare; 

4. Dovezi (diplome) ale rezultatelor cu 
elevii proprii la concursuri  (olimpiade 

scolare)



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3777 4 Şcoala Gimnazială 
"Emil Racoviţă"  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

1. Calificativul "FOARTE BINE" pe toata 
durata functionarii in invatamant; 2. 

Adeverinte din care sa rezulte ca nu a fost 
sanctionat(a) pe toata perioada functionarii 
in invatamant; 3. Dovezi ale existentei celor 

90 de credite transferabile, cumulate in 
ultimii 5 ani, conform legislatiei in vigoare; 

4. Dovezi (diplome) ale rezultatelor cu 
elevii proprii la concursuri  (olimpiade 

scolare)

B3779 4 Şcoala Gimnazială 
"Emil Racoviţă"  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

1. Calificativul "FOARTE BINE" pe toata 
durata functionarii in invatamant; 2. 

Adeverinte din care sa rezulte ca nu a fost 
sanctionat(a) pe toata perioada functionarii 
in invatamant; 3. Dovezi ale existentei celor 

90 de credite transferabile, cumulate in 
ultimii 5 ani, conform legislatiei in vigoare; 

4. Dovezi (diplome) ale rezultatelor cu 
elevii proprii la concursuri  (olimpiade 

scolare)

B3783 4 Şcoala Gimnazială 
"Emil Racoviţă"  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA  13 0 Da Nu

1. Calificativul "FOARTE BINE" pe toata 
durata functionarii in invatamant; 2. 

Adeverinte din care sa rezulte ca nu a fost 
sanctionat(a) pe toata perioada functionarii 
in invatamant; 3. Dovezi ale existentei celor 

90 de credite transferabile, cumulate in 
ultimii 5 ani, conform legislatiei in vigoare; 

4. Dovezi (diplome) ale rezultatelor cu 
elevii proprii la concursuri  (olimpiade 

scolare)



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3785 4 Şcoala Gimnazială 
"Emil Racoviţă"  GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA  18 0 Da Nu

1. Calificativul "FOARTE BINE" pe toata 
durata functionarii in invatamant; 2. 

Adeverinte din care sa rezulte ca nu a fost 
sanctionat(a) pe toata perioada functionarii 
in invatamant; 3. Dovezi ale existentei celor 

90 de credite transferabile, cumulate in 
ultimii 5 ani, conform legislatiei in vigoare; 

4. Dovezi (diplome) ale rezultatelor cu 
elevii proprii la concursuri  (olimpiade 

scolare)

B3786 4 Şcoala Gimnazială 
"Emil Racoviţă"  GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA  6 0 Da Nu

1. Calificativul "FOARTE BINE" pe toata 
durata functionarii in invatamant; 2. 

Adeverinte din care sa rezulte ca nu a fost 
sanctionat(a) pe toata perioada functionarii 
in invatamant; 3. Dovezi ale existentei celor 

90 de credite transferabile, cumulate in 
ultimii 5 ani, conform legislatiei in vigoare; 

4. Dovezi (diplome) ale rezultatelor cu 
elevii proprii la concursuri  (olimpiade 

scolare)

B3784 4 Şcoala Gimnazială 
"Emil Racoviţă"  GIMNAZIAL LIMBA JAPONEZA  0 3 Da Nu

1. Calificativul "FOARTE BINE" pe toata 
durata functionarii in invatamant; 2. 

Adeverinte din care sa rezulte ca nu a fost 
sanctionat(a) pe toata perioada functionarii 
in invatamant; 3. Dovezi ale existentei celor 

90 de credite transferabile, cumulate in 
ultimii 5 ani, conform legislatiei in vigoare; 

4. Dovezi (diplome) ale rezultatelor cu 
elevii proprii la concursuri  (olimpiade 

scolare)



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3782 4 Şcoala Gimnazială 
"Emil Racoviţă"  GIMNAZIAL LIMBA LATINA  3 0 Da Nu

1. Calificativul "FOARTE BINE" pe toata 
durata functionarii in invatamant; 2. 

Adeverinte din care sa rezulte ca nu a fost 
sanctionat(a) pe toata perioada functionarii 
in invatamant; 3. Dovezi ale existentei celor 

90 de credite transferabile, cumulate in 
ultimii 5 ani, conform legislatiei in vigoare; 

4. Dovezi (diplome) ale rezultatelor cu 
elevii proprii la concursuri  (olimpiade 

scolare)

B3787 4 Şcoala Gimnazială 
"Emil Racoviţă"  GIMNAZIAL

OPTIONAL IN 
DOMENIUL 
INFORMATICA / 
TEHNOLOGIA 
INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

 INFORMATICA 0 6 Da Nu

1. Calificativul "FOARTE BINE" pe toata 
durata functionarii in invatamant; 2. 

Adeverinte din care sa rezulte ca nu a fost 
sanctionat(a) pe toata perioada functionarii 
in invatamant; 3. Dovezi ale existentei celor 

90 de credite transferabile, cumulate in 
ultimii 5 ani, conform legislatiei in vigoare; 

4. Dovezi (diplome) ale rezultatelor cu 
elevii proprii la concursuri  (olimpiade 

scolare)

B3790 4 Şcoala Gimnazială 
"Emil Racoviţă"  GIMNAZIAL RELIGIE 

ORTODOXA  11 0 Da Nu

1. Calificativul "FOARTE BINE" pe toata 
durata functionarii in invatamant; 2. 

Adeverinte din care sa rezulte ca nu a fost 
sanctionat(a) pe toata perioada functionarii 
in invatamant; 3. Dovezi ale existentei celor 

90 de credite transferabile, cumulate in 
ultimii 5 ani, conform legislatiei in vigoare; 

4. Dovezi (diplome) ale rezultatelor cu 
elevii proprii la concursuri  (olimpiade 

scolare)

B3925 4
Şcoala Gimnazială 
"George 
Topârceanu"

 GIMNAZIAL BIOLOGIE  4 0 Da Nu

Participarea la cursuri de 
perfectionare/formare in specialitate (90 
credite) in ultimii 5 ani; Premii ale elevilor 

la concursuri/olimpiade scolare, nivel 
judetean/national



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3931 4
Şcoala Gimnazială 
"George 
Topârceanu"

 GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA 
SI SPORT  4 0 Da Nu

Participarea la cursuri de 
perfectionare/formare in specialitate (90 
credite) in ultimii 5 ani; Premii ale elevilor 

la concursuri/olimpiade scolare, nivel 
judetean/national

B3929 4
Şcoala Gimnazială 
"George 
Topârceanu"

 GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA 
SI SPORT  18 0 Da Nu

Participarea la cursuri de 
perfectionare/formare in specialitate (90 
credite) in ultimii 5 ani; Premii ale elevilor 

la concursuri/olimpiade scolare, nivel 
judetean/national

B3930 4
Şcoala Gimnazială 
"George 
Topârceanu"

 GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA 
SI SPORT  18 0 Da Nu

Participarea la cursuri de 
perfectionare/formare in specialitate (90 
credite) in ultimii 5 ani; Premii ale elevilor 

la concursuri/olimpiade scolare, nivel 
judetean/national

B3928 4
Şcoala Gimnazială 
"George 
Topârceanu"

 GIMNAZIU / 
PRIMAR

EDUCATIE 
MUZICALA  8 0 Da Nu

Participarea la cursuri de 
perfectionare/formare in specialitate (90 
credite) in ultimii 5 ani; Premii ale elevilor 

la concursuri/olimpiade scolare, nivel 
judetean/national

B3927 4
Şcoala Gimnazială 
"George 
Topârceanu"

 GIMNAZIAL GEOGRAFIE  11 0 Da Nu

Participarea la cursuri de 
perfectionare/formare in specialitate (90 
credite) in ultimii 5 ani; Premii ale elevilor 

la concursuri/olimpiade scolare, nivel 
judetean/national

B3917 4
Şcoala Gimnazială 
"George 
Topârceanu"

 PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

Organizarea si participarea la activitati 
extrascolare si extracurriculare si 

implicarea in activitatile desfasurate in 
cadrul  unitatii scolare unde este titular; 

Participarea la cursuri de 
perfectionare/formare in specialitate ( 90 

credite)



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3918 4
Şcoala Gimnazială 
"George 
Topârceanu"

 PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

Organizarea si participarea la activitati 
extrascolare si extracurriculare si 

implicarea in activitatile desfasurate in 
cadrul  unitatii scolare unde este titular; 

Participarea la cursuri de 
perfectionare/formare in specialitate ( 90 

credite)

B3919 4
Şcoala Gimnazială 
"George 
Topârceanu"

 PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

Organizarea si participarea la activitati 
extrascolare si extracurriculare si 

implicarea in activitatile desfasurate in 
cadrul  unitatii scolare unde este titular; 

Participarea la cursuri de 
perfectionare/formare in specialitate ( 90 

credite)

B3921 4
Şcoala Gimnazială 
"George 
Topârceanu"

 PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

Organizarea si participarea la activitati 
extrascolare si extracurriculare si 

implicarea in activitatile desfasurate in 
cadrul  unitatii scolare unde este titular; 

Participarea la cursuri de 
perfectionare/formare in specialitate ( 90 

credite)

B3916 4
Şcoala Gimnazială 
"George 
Topârceanu"

 PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

Organizarea si participarea la activitati 
extrascolare si extracurriculare si 

implicarea in activitatile desfasurate in 
cadrul  unitatii scolare unde este titular; 

Participarea la cursuri de 
perfectionare/formare in specialitate ( 90 

credite)



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)
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repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3920 4
Şcoala Gimnazială 
"George 
Topârceanu"

 PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

Organizarea si participarea la activitati 
extrascolare si extracurriculare si 

implicarea in activitatile desfasurate in 
cadrul  unitatii scolare unde este titular; 

Participarea la cursuri de 
perfectionare/formare in specialitate ( 90 

credite)

B3923 4
Şcoala Gimnazială 
"George 
Topârceanu"

 GIMNAZIAL LIMBA LATINA  2 0 Da Nu

Participarea la cursuri de 
perfectionare/formare in specialitate (90 
credite) in ultimii 5 ani; Premii ale elevilor 

la concursuri/olimpiade scolare, nivel 
judetean/national

B3922 4
Şcoala Gimnazială 
"George 
Topârceanu"

 GIMNAZIAL
LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA

 5 0

Cele 5 ore de romana intra in norma 
titularului in 2 scoli. Scoala Gimnaziala 
Ienachita Vacarescu nu i-a mai putut 

asigura cele 5 ore de limba si literatura 
roamana. Initial orele au fost trecute 

vacante dintr-o eroare materiala a scolii 
George Topirceanu

B3932 4
Şcoala Gimnazială 
"George 
Topârceanu"

 GIMNAZIAL MATEMATICA  4 0 Da Nu

Participarea la cursuri de 
perfectionare/formare in specialitate (90 
credite) in ultimii 5 ani; Premii ale elevilor 

la concursuri/olimpiade scolare, nivel 
judetean/national

B3924 4
Şcoala Gimnazială 
"George 
Topârceanu"

 GIMNAZIAL

OPTIONAL IN 
DOMENIUL 
INFORMATICA / 
TEHNOLOGIA 
INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

 INFORMATICA 0 5 Da Nu

Participarea la cursuri de 
perfectionare/formare in specialitate (90 
credite) in ultimii 5 ani; Premii ale elevilor 

la concursuri/olimpiade scolare, nivel 
judetean/national

B5386 4 Școala Gimnazială 
"Ionel Teodoreanu"

SCOALA 
GIMNAZIAL
A NR. 143

GIMNAZIAL CHIMIE  18 0 Da Nu

Participarea la cursuri de perfectionare / 
formare in specialitate in ultimii 5 ani ( 
minim 90 credite); Premii ale elevilor la 

concursuri / olimpiade scolare, nivel 
judetean / national



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3185 4 Școala Gimnazială 
"Ionel Teodoreanu"  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA 

SI SPORT  10 0 Da Nu

Participarea la cursuri de perfectionare / 
formare in specialitate in ultimii 5 ani ( 
minim 90 credite); Premii ale elevilor la 

concursuri / olimpiade scolare, nivel 
judetean / national

B3099 4 Școala Gimnazială 
"Ionel Teodoreanu"  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

Organizarea si participarea la activitati 
extrascolare si extracurriculare si 

implicarea in proiecte desfasurate in cadrul  
unitatii scolare unde este titular; 

Participarea la cursuri de perfectionare / 
formare in specialitate in ultimii 5 ani ( 

minim 90 credite)

B3094 4 Școala Gimnazială 
"Ionel Teodoreanu"  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

Organizarea si participarea la activitati 
extrascolare si extracurriculare si 

implicarea in proiecte desfasurate in cadrul  
unitatii scolare unde este titular; 

Participarea la cursuri de perfectionare / 
formare in specialitate in ultimii 5 ani ( 

minim 90 credite)

B3095 4 Școala Gimnazială 
"Ionel Teodoreanu"  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

Organizarea si participarea la activitati 
extrascolare si extracurriculare si 

implicarea in proiecte desfasurate in cadrul  
unitatii scolare unde este titular; 

Participarea la cursuri de perfectionare / 
formare in specialitate in ultimii 5 ani ( 

minim 90 credite)

B3097 4 Școala Gimnazială 
"Ionel Teodoreanu"  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

Organizarea si participarea la activitati 
extrascolare si extracurriculare si 

implicarea in proiecte desfasurate in cadrul  
unitatii scolare unde este titular; 

Participarea la cursuri de perfectionare / 
formare in specialitate in ultimii 5 ani ( 

minim 90 credite)



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
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(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3098 4 Școala Gimnazială 
"Ionel Teodoreanu"  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

Organizarea si participarea la activitati 
extrascolare si extracurriculare si 

implicarea in proiecte desfasurate in cadrul  
unitatii scolare unde este titular; 

Participarea la cursuri de perfectionare / 
formare in specialitate in ultimii 5 ani ( 

minim 90 credite)

B3101 4 Școala Gimnazială 
"Ionel Teodoreanu"  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

Organizarea si participarea la activitati 
extrascolare si extracurriculare si 

implicarea in proiecte desfasurate in cadrul  
unitatii scolare unde este titular; 

Participarea la cursuri de perfectionare / 
formare in specialitate in ultimii 5 ani ( 

minim 90 credite)

B3103 4 Școala Gimnazială 
"Ionel Teodoreanu"  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

Organizarea si participarea la activitati 
extrascolare si extracurriculare si 

implicarea in proiecte desfasurate in cadrul  
unitatii scolare unde este titular; 

Participarea la cursuri de perfectionare / 
formare in specialitate in ultimii 5 ani ( 

minim 90 credite)

B3096 4 Școala Gimnazială 
"Ionel Teodoreanu"  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

Organizarea si participarea la activitati 
extrascolare si extracurriculare si 

implicarea in proiecte desfasurate in cadrul  
unitatii scolare unde este titular; 

Participarea la cursuri de perfectionare / 
formare in specialitate in ultimii 5 ani ( 

minim 90 credite)



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
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Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3100 4 Școala Gimnazială 
"Ionel Teodoreanu"  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

Organizarea si participarea la activitati 
extrascolare si extracurriculare si 

implicarea in proiecte desfasurate in cadrul  
unitatii scolare unde este titular; 

Participarea la cursuri de perfectionare / 
formare in specialitate in ultimii 5 ani ( 

minim 90 credite)

B3102 4 Școala Gimnazială 
"Ionel Teodoreanu"  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

Organizarea si participarea la activitati 
extrascolare si extracurriculare si 

implicarea in proiecte desfasurate in cadrul  
unitatii scolare unde este titular; 

Participarea la cursuri de perfectionare / 
formare in specialitate in ultimii 5 ani ( 

minim 90 credite)

B3104 4 Școala Gimnazială 
"Ionel Teodoreanu"  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

Organizarea si participarea la activitati 
extrascolare si extracurriculare si 

implicarea in proiecte desfasurate in cadrul  
unitatii scolare unde este titular; 

Participarea la cursuri de perfectionare / 
formare in specialitate in ultimii 5 ani ( 

minim 90 credite)

B3183 4 Școala Gimnazială 
"Ionel Teodoreanu"  GIMNAZIAL ISTORIE  3 2 Da Nu

Participarea la cursuri de perfectionare / 
formare in specialitate in ultimii 5 ani ( 
minim 90 credite); Premii ale elevilor la 

concursuri / olimpiade scolare, nivel 
judetean / national

B3112 4 Școala Gimnazială 
"Ionel Teodoreanu"  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA  8 3 Da Nu

Participarea la cursuri de perfectionare / 
formare in specialitate in ultimii 5 ani ( 
minim 90 credite); Premii ale elevilor la 

concursuri / olimpiade scolare, nivel 
judetean / national

B3107 4 Școala Gimnazială 
"Ionel Teodoreanu"  GIMNAZIAL

LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA

 8 0 Da Nu

Participarea la cursuri de perfectionare / 
formare in specialitate in ultimii 5 ani ( 
minim 90 credite); Premii ale elevilor la 

concursuri / olimpiade scolare, nivel 
judetean / national
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B3139 4 Școala Gimnazială 
"Ionel Teodoreanu"  GIMNAZIAL MATEMATICA  16 2 Da Nu

Participarea la cursuri de perfectionare / 
formare in specialitate in ultimii 5 ani ( 
minim 90 credite); Premii ale elevilor la 

concursuri / olimpiade scolare, nivel 
judetean / national

B3148 4 Școala Gimnazială 
"Ionel Teodoreanu"  GIMNAZIAL MATEMATICA  4 0 Da Nu

Participarea la cursuri de perfectionare / 
formare in specialitate in ultimii 5 ani ( 
minim 90 credite); Premii ale elevilor la 

concursuri / olimpiade scolare, nivel 
judetean / national

B3158 4 Școala Gimnazială 
"Ionel Teodoreanu"  GIMNAZIAL

OPTIONAL IN 
DOMENIUL 
INFORMATICA / 
TEHNOLOGIA 
INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

 INFORMATICA 0 10 Da Nu

Participarea la cursuri de perfectionare / 
formare in specialitate in ultimii 5 ani ( 
minim 90 credite); Premii ale elevilor la 

concursuri / olimpiade scolare, nivel 
judetean / national

B3910 4 Școala Gimnazială 
"Șerban-Vodă"  GIMNAZIAL CHIMIE  8 0 Da Nu

1. Calificativul "Foarte Bine" in ultimii 2 ani 
scolari. 2. Performante in specialitate 

concretizate in premii la olimpiade si concursuri 
scolare din calendarul MENCS. 3. Membru in 

comisii de organizare si desfasurare a 
olimpiadelor/concursurilor scolare din 

calendarul MECS/ISMB/ISJ. 4. A obtinut 90 de 
credite transferabile in ultimii 5 ani scolari.

B4460 4 Școala Gimnazială 
"Șerban-Vodă"  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA 

SI SPORT  6 0 Da Nu

1. Calificativul "Foarte Bine" in ultimii 2 ani 
scolari. 2. Performante in specialitate 

concretizate in premii la olimpiade si concursuri 
scolare din calendarul MENCS. 3. Membru in 

comisii de organizare si desfasurare a 
olimpiadelor/concursurilor scolare din 

calendarul MECS/ISMB/ISJ. 4. A obtinut 90 de 
credite transferabile in ultimii 5 ani scolari.

B3914 4 Școala Gimnazială 
"Șerban-Vodă"  GIMNAZIU / 

PRIMAR
EDUCATIE 
MUZICALA  8 0 Da Nu

1. Calificativul "Foarte Bine" in ultimii 2 ani 
scolari. 2. Performante in specialitate 

concretizate in premii la olimpiade si concursuri 
scolare din calendarul MENCS. 3. Membru in 

comisii de organizare si desfasurare a 
olimpiadelor/concursurilor scolare din 

calendarul MECS/ISMB/ISJ. 4. A obtinut 90 de 
credite transferabile in ultimii 5 ani scolari.
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B3912 4 Școala Gimnazială 
"Șerban-Vodă"  GIMNAZIAL GEOGRAFIE  11 0 Da Nu

1. Calificativul "Foarte Bine" in ultimii 2 ani 
scolari. 2. Performante in specialitate 

concretizate in premii la olimpiade si concursuri 
scolare din calendarul MENCS. 3. Membru in 

comisii de organizare si desfasurare a 
olimpiadelor/concursurilor scolare din 

calendarul MECS/ISMB/ISJ. 4. A obtinut 90 de 
credite transferabile in ultimii 5 ani scolari.

B3911 4 Școala Gimnazială 
"Șerban-Vodă"  GIMNAZIAL ISTORIE  11 0 Da Nu

1. Calificativul "Foarte Bine" in ultimii 2 ani 
scolari. 2. Performante in specialitate 

concretizate in premii la olimpiade si concursuri 
scolare din calendarul MENCS. 3. Membru in 

comisii de organizare si desfasurare a 
olimpiadelor/concursurilor scolare din 

calendarul MECS/ISMB/ISJ. 4. A obtinut 90 de 
credite transferabile in ultimii 5 ani scolari.

B3905 4 Școala Gimnazială 
"Șerban-Vodă"  GIMNAZIAL

LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA

 4 0 Da Nu

1. Calificativul "Foarte Bine" in ultimii 2 ani 
scolari. 2. Performante in specialitate 

concretizate in premii la olimpiade si concursuri 
scolare din calendarul MENCS. 3. Membru in 

comisii de organizare si desfasurare a 
olimpiadelor/concursurilor scolare din 

calendarul MECS/ISMB/ISJ. 4. A obtinut 90 de 
credite transferabile in ultimii 5 ani scolari.

B3950 4 Școala Gimnazială 
”George Bacovia”  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA 

SI SPORT  18 0 Da Nu

1. calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ; 2. rezultate deosebite obținute la 
concursurile școlare (cel puțin faza locală);              

3. responsabilități la nivel de unitate 
(responsabil comisie metodică, comisie de 

lucru, coordonator proiecte și programe 
educative etc.);      4. perfecționare continuă în 

specialitate sau  în didactica specialității.

B3951 4 Școala Gimnazială 
”George Bacovia”  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA 

SI SPORT  14 0 Da Nu

1. calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ; 2. rezultate deosebite obținute la 
concursurile școlare (cel puțin faza locală);              

3. responsabilități la nivel de unitate 
(responsabil comisie metodică, comisie de 

lucru, coordonator proiecte și programe 
educative etc.);      4. perfecționare continuă în 

specialitate sau  în didactica specialității.



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3953 4 Școala Gimnazială 
”George Bacovia”  GIMNAZIU / 

PRIMAR
EDUCATIE 
MUZICALA  13 0 Da Nu

1. calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ; 2. rezultate deosebite obținute la 
concursurile școlare (cel puțin faza locală);              

3. responsabilități la nivel de unitate 
(responsabil comisie metodică, comisie de 

lucru, coordonator proiecte și programe 
educative etc.);      4. perfecționare continuă în 

specialitate sau  în didactica specialității.

B3952 4 Școala Gimnazială 
”George Bacovia”  GIMNAZIAL EDUCATIE 

PLASTICA  11 0 Da Nu

1. calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ; 2. rezultate deosebite obținute la 
concursurile școlare (cel puțin faza locală);              

3. responsabilități la nivel de unitate 
(responsabil comisie metodică, comisie de 

lucru, coordonator proiecte și programe 
educative etc.);      4. perfecționare continuă în 

specialitate sau  în didactica specialității.

B3954 4 Școala Gimnazială 
”George Bacovia”  GIMNAZIAL EDUCATIE 

TEHNOLOGICA  15 0 Da Nu

1. calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ; 2. rezultate deosebite obținute la 
concursurile școlare (cel puțin faza locală);              

3. responsabilități la nivel de unitate 
(responsabil comisie metodică, comisie de 

lucru, coordonator proiecte și programe 
educative etc.);      4. perfecționare continuă în 

specialitate sau  în didactica specialității.

B3937 4 Școala Gimnazială 
”George Bacovia”  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu

1. calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ; 2. rezultate deosebite obținute la 
concursurile școlare (cel puțin faza locală);              

3. responsabilități la nivel de unitate 
(responsabil comisie metodică, comisie de 

lucru, coordonator proiecte și programe 
educative etc.);      4. perfecționare continuă în 

specialitate sau  în didactica specialității.

B3935 4 Școala Gimnazială 
”George Bacovia”  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu

1. calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ; 2. rezultate deosebite obținute la 
concursurile școlare (cel puțin faza locală);              

3. responsabilități la nivel de unitate 
(responsabil comisie metodică, comisie de 

lucru, coordonator proiecte și programe 
educative etc.);      4. perfecționare continuă în 

specialitate sau  în didactica specialității.



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3934 4 Școala Gimnazială 
”George Bacovia”  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu

1. calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ; 2. rezultate deosebite obținute la 
concursurile școlare (cel puțin faza locală);              

3. responsabilități la nivel de unitate 
(responsabil comisie metodică, comisie de 

lucru, coordonator proiecte și programe 
educative etc.);      4. perfecționare continuă în 

specialitate sau  în didactica specialității.

B3936 4 Școala Gimnazială 
”George Bacovia”  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu

1. calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ; 2. rezultate deosebite obținute la 
concursurile școlare (cel puțin faza locală);              

3. responsabilități la nivel de unitate 
(responsabil comisie metodică, comisie de 

lucru, coordonator proiecte și programe 
educative etc.);      4. perfecționare continuă în 

specialitate sau  în didactica specialității.

B3944 4 Școala Gimnazială 
”George Bacovia”  GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA  12 0 Da Nu

1. calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ; 2. rezultate deosebite obținute la 
concursurile școlare (cel puțin faza locală);              

3. responsabilități la nivel de unitate 
(responsabil comisie metodică, comisie de 

lucru, coordonator proiecte și programe 
educative etc.);      4. perfecționare continuă în 

specialitate sau  în didactica specialității.

B3941 4 Școala Gimnazială 
”George Bacovia”  GIMNAZIAL

LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA

 5 0 Da Nu

1. calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ; 2. rezultate deosebite obținute la 
concursurile școlare (cel puțin faza locală);              

3. responsabilități la nivel de unitate 
(responsabil comisie metodică, comisie de 

lucru, coordonator proiecte și programe 
educative etc.);      4. perfecționare continuă în 

specialitate sau  în didactica specialității.

B3945 4 Școala Gimnazială 
”George Bacovia”  GIMNAZIAL MATEMATICA  8 0 Da Nu

1. calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ; 2. rezultate deosebite obținute la 
concursurile școlare (cel puțin faza locală);              

3. responsabilități la nivel de unitate 
(responsabil comisie metodică, comisie de 

lucru, coordonator proiecte și programe 
educative etc.);      4. perfecționare continuă în 

specialitate sau  în didactica specialității.



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3947 4 Școala Gimnazială 
”George Bacovia”  GIMNAZIAL

OPTIONAL IN 
DOMENIUL 
INFORMATICA / 
TEHNOLOGIA 
INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

 INFORMATICA 0 9 Da Nu

1. calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ; 2. rezultate deosebite obținute la 
concursurile școlare (cel puțin faza locală);              

3. responsabilități la nivel de unitate 
(responsabil comisie metodică, comisie de 

lucru, coordonator proiecte și programe 
educative etc.);      4. perfecționare continuă în 

specialitate sau  în didactica specialității.

B3949 4 Școala Gimnazială 
”George Bacovia”  GIMNAZIAL RELIGIE 

ORTODOXA  18 0 Da Nu

1. calificativul Foarte bine obținut în toți anii de 
învățământ; 2. rezultate deosebite obținute la 
concursurile școlare (cel puțin faza locală);              

3. responsabilități la nivel de unitate 
(responsabil comisie metodică, comisie de 

lucru, coordonator proiecte și programe 
educative etc.);      4. perfecționare continuă în 

specialitate sau  în didactica specialității.

B4377 4 Școala Gimnazială 
nr. 165  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA  14 5 Da Nu 1) CALIFICATIVUL OBTINUT "FOARTE BINE" 

IN ULTIMII 5 ANI

B4365 4 Școala Gimnazială 
nr. 189  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA 

SI SPORT  12 0 Da Nu

Participarea la cursuri de 
perfectionare/formare in specialitate (90 
credite) in ultimii 5 ani; Premii ale elevilor 
la concursuri/olimpiade scolare, nivel 
judetean/national

B4350 4 Școala Gimnazială 
nr. 189  GIMNAZIAL MATEMATICA  16 2 Da Nu

Participarea la cursuri de 
perfectionare/formare in specialitate (90 
credite) in ultimii 5 ani; Premii ale elevilor 
la concursuri/olimpiade scolare, nivel 
judetean/national

B4357 4 Școala Gimnazială 
nr. 189  GIMNAZIAL RELIGIE 

ORTODOXA  18 0 Da Nu

Participarea la cursuri de 
perfectionare/formare in specialitate (90 
credite) in ultimii 5 ani; Premii ale elevilor 
la concursuri/olimpiade scolare, nivel 
judetean/national



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B5250 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 190  GIMNAZIAL CULTURA CIVICA  10 0 Da Nu

1.Performanţe deosebite obţinute în pregătirea 
elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare, 
premii obţinute la nivel municipal, naţional. 2. 

Participare la cursuri de formare în specialitate 
(minim 60 de credite) în ultimii 5 ani.3. Să nu 

aibă nicio sancţiune disciplinară. 4. Calificativul 
anual FOARTE BINE în ultimii 5 ani.5. Proces 
verbal inspecţie la clasă/ fişă de asistenţă din 
ultimii 3 ani cu calificativ FOARTE BINE. 6. 

Organizarea şi participarea la activităţi 
extraşcolare şi extracurruriculare, implicarea în 

proiecte derulate la nivelul unităţii unde este 
titular.

B4592 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 190  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA 

SI SPORT  18 0 Da Nu

1.Performanţe deosebite obţinute în pregătirea 
elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare, 
premii obţinute la nivel municipal, naţional. 2. 

Participare la cursuri de formare în specialitate 
(minim 60 de credite) în ultimii 5 ani.3. Să nu 

aibă nicio sancţiune disciplinară. 4. Calificativul 
anual FOARTE BINE în ultimii 5 ani.5. Proces 
verbal inspecţie la clasă/ fişă de asistenţă din 
ultimii 3 ani cu calificativ FOARTE BINE. 6. 

Organizarea şi participarea la activităţi 
extraşcolare şi extracurruriculare, implicarea în 

proiecte derulate la nivelul unităţii unde este 
titular.

B4599 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 190  VOCATIONAL 

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA 
SI SPORT: 
PREGATIRE 
SPORTIVA DE 
SPECIALITATE

 ATLETISM 14 0 Da Nu

1.Performanţe deosebite obţinute în pregătirea 
elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare, 
premii obţinute la nivel municipal, naţional. 2. 

Participare la cursuri de formare în specialitate 
(minim 60 de credite) în ultimii 5 ani.3. Să nu 

aibă nicio sancţiune disciplinară. 4. Calificativul 
anual FOARTE BINE în ultimii 5 ani.5. Proces 
verbal inspecţie la clasă/ fişă de asistenţă din 
ultimii 3 ani cu calificativ FOARTE BINE. 6. 

Organizarea şi participarea la activităţi 
extraşcolare şi extracurruriculare, implicarea în 

proiecte derulate la nivelul unităţii unde este 
titular.



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B4545 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 190  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu

1.Performanţe deosebite obţinute în pregătirea 
elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare, 
premii obţinute la nivel municipal, naţional. 2. 

Participare la cursuri de formare în specialitate 
(minim 60 de credite) în ultimii 5 ani.3. Să nu 

aibă nicio sancţiune disciplinară. 4. Calificativul 
anual FOARTE BINE în ultimii 5 ani.5. Proces 
verbal inspecţie la clasă/ fişă de asistenţă din 
ultimii 3 ani cu calificativ FOARTE BINE. 6. 

Organizarea şi participarea la activităţi 
extraşcolare şi extracurruriculare, implicarea în 

proiecte derulate la nivelul unităţii unde este 
titular.

B4578 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 190  GIMNAZIAL FIZICA  8 0 Da Nu

1.Performanţe deosebite obţinute în pregătirea 
elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare, 
premii obţinute la nivel municipal, naţional. 2. 

Participare la cursuri de formare în specialitate 
(minim 60 de credite) în ultimii 5 ani.3. Să nu 

aibă nicio sancţiune disciplinară. 4. Calificativul 
anual FOARTE BINE în ultimii 5 ani.5. Proces 
verbal inspecţie la clasă/ fişă de asistenţă din 
ultimii 3 ani cu calificativ FOARTE BINE. 6. 

Organizarea şi participarea la activităţi 
extraşcolare şi extracurruriculare, implicarea în 

proiecte derulate la nivelul unităţii unde este 
titular.

B4552 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 190  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

1.Performanţe deosebite obţinute în pregătirea 
elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare, 
premii obţinute la nivel municipal, naţional. 2. 

Participare la cursuri de formare în specialitate 
(minim 60 de credite) în ultimii 5 ani.3. Să nu 

aibă nicio sancţiune disciplinară. 4. Calificativul 
anual FOARTE BINE în ultimii 5 ani.5. Proces 
verbal inspecţie la clasă/ fişă de asistenţă din 
ultimii 3 ani cu calificativ FOARTE BINE. 6. 

Organizarea şi participarea la activităţi 
extraşcolare şi extracurruriculare, implicarea în 

proiecte derulate la nivelul unităţii unde este 
titular.



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B4551 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 190  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

1.Performanţe deosebite obţinute în pregătirea 
elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare, 
premii obţinute la nivel municipal, naţional. 2. 

Participare la cursuri de formare în specialitate 
(minim 60 de credite) în ultimii 5 ani.3. Să nu 

aibă nicio sancţiune disciplinară. 4. Calificativul 
anual FOARTE BINE în ultimii 5 ani.5. Proces 
verbal inspecţie la clasă/ fişă de asistenţă din 
ultimii 3 ani cu calificativ FOARTE BINE. 6. 

Organizarea şi participarea la activităţi 
extraşcolare şi extracurruriculare, implicarea în 

proiecte derulate la nivelul unităţii unde este 
titular.

B4553 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 190  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

1.Performanţe deosebite obţinute în pregătirea 
elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare, 
premii obţinute la nivel municipal, naţional. 2. 

Participare la cursuri de formare în specialitate 
(minim 60 de credite) în ultimii 5 ani.3. Să nu 

aibă nicio sancţiune disciplinară. 4. Calificativul 
anual FOARTE BINE în ultimii 5 ani.5. Proces 
verbal inspecţie la clasă/ fişă de asistenţă din 
ultimii 3 ani cu calificativ FOARTE BINE. 6. 

Organizarea şi participarea la activităţi 
extraşcolare şi extracurruriculare, implicarea în 

proiecte derulate la nivelul unităţii unde este 
titular.

B4554 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 190  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

1.Performanţe deosebite obţinute în pregătirea 
elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare, 
premii obţinute la nivel municipal, naţional. 2. 

Participare la cursuri de formare în specialitate 
(minim 60 de credite) în ultimii 5 ani.3. Să nu 

aibă nicio sancţiune disciplinară. 4. Calificativul 
anual FOARTE BINE în ultimii 5 ani.5. Proces 
verbal inspecţie la clasă/ fişă de asistenţă din 
ultimii 3 ani cu calificativ FOARTE BINE. 6. 

Organizarea şi participarea la activităţi 
extraşcolare şi extracurruriculare, implicarea în 

proiecte derulate la nivelul unităţii unde este 
titular.



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B4558 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 190  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA  18 0 Da Nu

1.Performanţe deosebite obţinute în pregătirea 
elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare, 
premii obţinute la nivel municipal, naţional. 2. 

Participare la cursuri de formare în specialitate 
(minim 60 de credite) în ultimii 5 ani.3. Să nu 

aibă nicio sancţiune disciplinară. 4. Calificativul 
anual FOARTE BINE în ultimii 5 ani.5. Proces 
verbal inspecţie la clasă/ fişă de asistenţă din 
ultimii 3 ani cu calificativ FOARTE BINE. 6. 

Organizarea şi participarea la activităţi 
extraşcolare şi extracurruriculare, implicarea în 

proiecte derulate la nivelul unităţii unde este 
titular.

B4561 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 190  GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA  8 0 Da Nu

1.Performanţe deosebite obţinute în pregătirea 
elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare, 
premii obţinute la nivel municipal, naţional. 2. 

Participare la cursuri de formare în specialitate 
(minim 60 de credite) în ultimii 5 ani.3. Să nu 

aibă nicio sancţiune disciplinară. 4. Calificativul 
anual FOARTE BINE în ultimii 5 ani.5. Proces 
verbal inspecţie la clasă/ fişă de asistenţă din 
ultimii 3 ani cu calificativ FOARTE BINE. 6. 

Organizarea şi participarea la activităţi 
extraşcolare şi extracurruriculare, implicarea în 

proiecte derulate la nivelul unităţii unde este 
titular.

B4557 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 190  GIMNAZIAL

LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA

 14 0 Da Nu

1.Performanţe deosebite obţinute în pregătirea 
elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare, 
premii obţinute la nivel municipal, naţional. 2. 

Participare la cursuri de formare în specialitate 
(minim 60 de credite) în ultimii 5 ani.3. Să nu 

aibă nicio sancţiune disciplinară. 4. Calificativul 
anual FOARTE BINE în ultimii 5 ani.5. Proces 
verbal inspecţie la clasă/ fişă de asistenţă din 
ultimii 3 ani cu calificativ FOARTE BINE. 6. 

Organizarea şi participarea la activităţi 
extraşcolare şi extracurruriculare, implicarea în 

proiecte derulate la nivelul unităţii unde este 
titular.7. Adeverinţă eliberată de unitatea 

şcolară cu media rezultatelor la Evaluarea 
Naţională în ultimii 5 ani



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B4563 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 190  GIMNAZIAL MATEMATICA  18 0 Da Nu

1.Performanţe deosebite obţinute în pregătirea 
elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare, 
premii obţinute la nivel municipal, naţional. 2. 

Participare la cursuri de formare în specialitate 
(minim 60 de credite) în ultimii 5 ani.3. Să nu 

aibă nicio sancţiune disciplinară. 4. Calificativul 
anual FOARTE BINE în ultimii 5 ani.5. Proces 
verbal inspecţie la clasă/ fişă de asistenţă din 
ultimii 3 ani cu calificativ FOARTE BINE. 6. 

Organizarea şi participarea la activităţi 
extraşcolare şi extracurruriculare, implicarea în 

proiecte derulate la nivelul unităţii unde este 
titular.7. Adeverinţă eliberată de unitatea 

şcolară cu media rezultatelor la Evaluarea 
Naţională în ultimii 5 ani

B4566 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 190  GIMNAZIAL MATEMATICA  18 0 Da Nu

1.Performanţe deosebite obţinute în pregătirea 
elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare, 
premii obţinute la nivel municipal, naţional. 2. 

Participare la cursuri de formare în specialitate 
(minim 60 de credite) în ultimii 5 ani.3. Să nu 

aibă nicio sancţiune disciplinară. 4. Calificativul 
anual FOARTE BINE în ultimii 5 ani.5. Proces 
verbal inspecţie la clasă/ fişă de asistenţă din 
ultimii 3 ani cu calificativ FOARTE BINE. 6. 

Organizarea şi participarea la activităţi 
extraşcolare şi extracurruriculare, implicarea în 

proiecte derulate la nivelul unităţii unde este 
titular.7. Adeverinţă eliberată de unitatea 

şcolară cu media rezultatelor la Evaluarea 
Naţională în ultimii 5 ani

B5992 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 190  GIMNAZIAL MATEMATICA  10 0 Da Nu

1.Performanţe deosebite obţinute în pregătirea 
elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare, 
premii obţinute la nivel municipal, naţional. 2. 

Participare la cursuri de formare în specialitate 
(minim 60 de credite) în ultimii 5 ani.3. Să nu 

aibă nicio sancţiune disciplinară. 4. Calificativul 
anual FOARTE BINE în ultimii 5 ani.5. Proces 
verbal inspecţie la clasă/ fişă de asistenţă din 
ultimii 3 ani cu calificativ FOARTE BINE. 6. 

Organizarea şi participarea la activităţi 
extraşcolare şi extracurruriculare, implicarea în 

proiecte derulate la nivelul unităţii unde este 
titular.7. Adeverinţă eliberată de unitatea 

şcolară cu media rezultatelor la Evaluarea 
Naţională în ultimii 5 ani



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B4582 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 190  GIMNAZIAL RELIGIE 

ORTODOXA  18 0 Da Nu

1.Performanţe deosebite obţinute în pregătirea 
elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare, 
premii obţinute la nivel municipal, naţional. 2. 

Participare la cursuri de formare în specialitate 
(minim 60 de credite) în ultimii 5 ani.3. Să nu 

aibă nicio sancţiune disciplinară. 4. Calificativul 
anual FOARTE BINE în ultimii 5 ani.5. Proces 
verbal inspecţie la clasă/ fişă de asistenţă din 
ultimii 3 ani cu calificativ FOARTE BINE. 6. 

Organizarea şi participarea la activităţi 
extraşcolare şi extracurruriculare, implicarea în 

proiecte derulate la nivelul unităţii unde este 
titular.

B4527 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 194  GIMNAZIAL BIOLOGIE  12 3 Da Nu

1. Calificativul foarte bine în toată activitatea 
didactică;

2. Nu a fost sanctionata disciplinar;
3. Implicare in activitățile didactice școlare și 
exatrașcolare(cel putin 2 activitati /semestru);

4. Absolvire cursuri  de perfectionare in specialitatea 
postului in ultimii 5 ani (60-90 de credite transferabile)

B4523 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 194  GIMNAZIAL CHIMIE  4 0 Da Nu

1. Calificativul foarte bine în toată activitatea 
didactică;

2. Nu a fost sanctionata disciplinar;
3. Implicare in activitățile didactice școlare și 
exatrașcolare(cel putin 2 activitati /semestru);

4. Absolvire cursuri  de perfectionare in specialitatea 
postului in ultimii 5 ani (60-90 de credite transferabile)

B4534 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 194  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA 

SI SPORT  15 0 Da Nu

1. Calificativul foarte bine în toată activitatea 
didactică;

2. Nu a fost sanctionata disciplinar;
3. Implicare in activitățile didactice școlare și 
exatrașcolare(cel putin 2 activitati /semestru);

4. Absolvire cursuri  de perfectionare in specialitatea 
postului in ultimii 5 ani (60-90 de credite transferabile)



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B4532 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 194  GIMNAZIU / 

PRIMAR
EDUCATIE 
MUZICALA  2 0 Da Nu

1. Calificativul foarte bine în toată activitatea 
didactică;

2. Nu a fost sanctionata disciplinar;
3. Implicare in activitățile didactice școlare și 
exatrașcolare(cel putin 2 activitati /semestru);

4. Absolvire cursuri  de perfectionare in specialitatea 
postului in ultimii 5 ani (60-90 de credite transferabile)

B4531 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 194  GIMNAZIAL EDUCATIE 

PLASTICA  2 0 Da Nu

1. Calificativul foarte bine în toată activitatea 
didactică;

2. Nu a fost sanctionata disciplinar;
3. Implicare in activitățile didactice școlare și 
exatrașcolare(cel putin 2 activitati /semestru);

4. Absolvire cursuri  de perfectionare in specialitatea 
postului in ultimii 5 ani (60-90 de credite transferabile)

B4538 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 194  GIMNAZIAL EDUCATIE 

TEHNOLOGICA  5 0 Da Nu

1. Calificativul foarte bine în toată activitatea 
didactică;

2. Nu a fost sanctionata disciplinar;
3. Implicare in activitățile didactice școlare și 
exatrașcolare(cel putin 2 activitati /semestru);

4. Absolvire cursuri  de perfectionare in specialitatea 
postului in ultimii 5 ani (60-90 de credite transferabile)

B4490 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 194  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu

1. Calificativul foarte bine în toată activitatea 
didactică;

2. Nu a fost sanctionata disciplinar;
3. Implicare in activitățile didactice școlare și 
exatrașcolare(cel putin 2 activitati /semestru);

4. Absolvire cursuri  de perfectionare in specialitatea 
postului in ultimii 5 ani (60-90 de credite transferabile)

B4453 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 194  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu

1. Calificativul foarte bine în toată activitatea 
didactică;

2. Nu a fost sanctionata disciplinar;
3. Implicare in activitățile didactice școlare și 
exatrașcolare(cel putin 2 activitati /semestru);

4. Absolvire cursuri  de perfectionare in specialitatea 
postului in ultimii 5 ani (60-90 de credite transferabile)



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B4455 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 194  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu

1. Calificativul foarte bine în toată activitatea 
didactică;

2. Nu a fost sanctionata disciplinar;
3. Implicare in activitățile didactice școlare și 
exatrașcolare(cel putin 2 activitati /semestru);

4. Absolvire cursuri  de perfectionare in specialitatea 
postului in ultimii 5 ani (60-90 de credite transferabile)

B4489 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 194  PRESCOLAR

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

 25 0 Da Nu

1. Calificativul foarte bine în toată activitatea 
didactică;

2. Nu a fost sanctionata disciplinar;
3. Implicare in activitățile didactice școlare și 
exatrașcolare(cel putin 2 activitati /semestru);

4. Absolvire cursuri  de perfectionare in specialitatea 
postului in ultimii 5 ani (60-90 de credite transferabile)

B4529 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 194  GIMNAZIAL GEOGRAFIE  4 0 Da Nu

1. Calificativul foarte bine în toată activitatea 
didactică;

2. Nu a fost sanctionata disciplinar;
3. Implicare in activitățile didactice școlare și 
exatrașcolare(cel putin 2 activitati /semestru);

4. Absolvire cursuri  de perfectionare in specialitatea 
postului in ultimii 5 ani (60-90 de credite transferabile)

B4494 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 194  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

1. Calificativul foarte bine în toată activitatea 
didactică;

2. Nu a fost sanctionata disciplinar;
3. Implicare in activitățile didactice școlare și 
exatrașcolare(cel putin 2 activitati /semestru);

4. Absolvire cursuri  de perfectionare in specialitatea 
postului in ultimii 5 ani (60-90 de credite transferabile)



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B4492 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 194  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

1. Calificativul foarte bine în toată activitatea 
didactică;

2. Nu a fost sanctionata disciplinar;
3. Implicare in activitățile didactice școlare și 
exatrașcolare(cel putin 2 activitati /semestru);

4. Absolvire cursuri  de perfectionare in specialitatea 
postului in ultimii 5 ani (60-90 de credite transferabile)

B4517 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 194  GIMNAZIAL LIMBA GERMANA  7 1 Da Nu

1. Calificativul foarte bine în toată activitatea 
didactică;

2. Nu a fost sanctionata disciplinar;
3. Implicare in activitățile didactice școlare și 
exatrașcolare(cel putin 2 activitati /semestru);

4. Absolvire cursuri  de perfectionare in specialitatea 
postului in ultimii 5 ani (60-90 de credite transferabile)

B4514 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 194  GIMNAZIAL LIMBA GERMANA  18 0 Da Nu

1. Calificativul foarte bine în toată activitatea 
didactică;

2. Nu a fost sanctionata disciplinar;
3. Implicare in activitățile didactice școlare și 
exatrașcolare(cel putin 2 activitati /semestru);

4. Absolvire cursuri  de perfectionare in specialitatea 
postului in ultimii 5 ani (60-90 de credite transferabile)

B4539 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 194  GIMNAZIAL

OPTIONAL IN 
DOMENIUL 
INFORMATICA / 
TEHNOLOGIA 
INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

 INFORMATICA 0 12 Da Nu

1. Calificativul foarte bine în toată activitatea 
didactică;

2. Nu a fost sanctionata disciplinar;
3. Implicare in activitățile didactice școlare și 
exatrașcolare(cel putin 2 activitati /semestru);

4. Absolvire cursuri  de perfectionare in specialitatea 
postului in ultimii 5 ani (60-90 de credite transferabile)

B4540 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 194  GIMNAZIAL RELIGIE 

ORTODOXA  1 0 Da Nu

1. Calificativul foarte bine în toată activitatea 
didactică;

2. Nu a fost sanctionata disciplinar;
3. Implicare in activitățile didactice școlare și 
exatrașcolare(cel putin 2 activitati /semestru);

4. Absolvire cursuri  de perfectionare in specialitatea 
postului in ultimii 5 ani (60-90 de credite transferabile)



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3767 4 Școala Gimnazială 
nr. 79  GIMNAZIAL BIOLOGIE  12 0 Da Nu

1. Inspectie la clasa.                2. Calificativul 
obtinut in ultiimii trei ani (Foarte Bine), cu 

punctaj intre 90-100 puncte.                              3. 
Premii obtinute cu elevii la concursurile si 

olimpiadele scolare.

B3765 4 Școala Gimnazială 
nr. 79  GIMNAZIAL CHIMIE  4 0 Da Nu

1. Inspectie la clasa.                2. Calificativul 
obtinut in ultiimii trei ani (Foarte Bine), cu 

punctaj intre 90-100 puncte.                              3. 
Premii obtinute cu elevii la concursurile si 

olimpiadele scolare.

B3770 4 Școala Gimnazială 
nr. 79  GIMNAZIU / 

PRIMAR
EDUCATIE 
MUZICALA  18 0 Da Nu

1. Inspectie la clasa.                2. Calificativul 
obtinut in ultiimii trei ani (Foarte Bine), cu 

punctaj intre 90-100 puncte.                              3. 
Premii obtinute cu elevii la concursurile si 

olimpiadele scolare.

B3773 4 Școala Gimnazială 
nr. 79  GIMNAZIAL EDUCATIE 

TEHNOLOGICA  4 0 Da Nu
1. Inspectie la clasa.                2. Calificativul 
obtinut in ultiimii trei ani (Foarte Bine), cu 

punctaj intre 90-100 puncte.                              3. 
Premii obtinute cu elevii la concursurile si 

olimpiadele scolare.

B3764 4 Școala Gimnazială 
nr. 79  GIMNAZIAL FIZICA  12 0 Da Nu

1. Inspectie la clasa.                2. Calificativul 
obtinut in ultiimii trei ani (Foarte Bine), cu 

punctaj intre 90-100 puncte.                              3. 
Premii obtinute cu elevii la concursurile si 

olimpiadele scolare.

B3768 4 Școala Gimnazială 
nr. 79  GIMNAZIAL ISTORIE  9 0 Da Nu

1. Inspectie la clasa.                2. Calificativul 
obtinut in ultiimii trei ani (Foarte Bine), cu 

punctaj intre 90-100 puncte.                              3. 
Premii obtinute cu elevii la concursurile si 

olimpiadele scolare.

B3762 4 Școala Gimnazială 
nr. 79  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA  5 2 Da Nu

1. Inspectie la clasa.                2. Calificativul 
obtinut in ultiimii trei ani (Foarte Bine), cu 

punctaj intre 90-100 puncte.                              3. 
Premii obtinute cu elevii la concursurile si 

olimpiadele scolare.

B3763 4 Școala Gimnazială 
nr. 79  GIMNAZIAL LIMBA GERMANA  6 0 Da Nu

1. Inspectie la clasa.                2. Calificativul 
obtinut in ultiimii trei ani (Foarte Bine), cu 

punctaj intre 90-100 puncte.                              3. 
Premii obtinute cu elevii la concursurile si 

olimpiadele scolare.



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3774 4 Școala Gimnazială 
nr. 79  GIMNAZIAL

OPTIONAL IN 
DOMENIUL 
INFORMATICA / 
TEHNOLOGIA 
INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

 INFORMATICA 0 12 Da Nu
1. Inspectie la clasa.                2. Calificativul 
obtinut in ultiimii trei ani (Foarte Bine), cu 

punctaj intre 90-100 puncte.                              3. 
Premii obtinute cu elevii la concursurile si 

olimpiadele scolare.

B3769 4 Școala Gimnazială 
nr. 79  GIMNAZIAL RELIGIE 

ORTODOXA  8 0 Da Nu
1. Inspectie la clasa.                2. Calificativul 
obtinut in ultiimii trei ani (Foarte Bine), cu 

punctaj intre 90-100 puncte.                              3. 
Premii obtinute cu elevii la concursurile si 

olimpiadele scolare.

B3797 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 96  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

-Organizarea si participarea la activitati extrascolare si 
extracurriculare si implicarea in activitatile desfasurate in 

cadrul  unitatii scolare unde este titular; 
-Performante in activitatea didactica dovedita prin rezultate la 

concursurile scolare prevazute de calendarele activitatilor 
educative; 

-Conduita morala si profesionala corespunzatoare dovedita 
prin calificativul FOARTE BINE pentru intreaga activitatea 

didactica; 
-Preocupare pentru perfectionarea continua dovedita prin 

participarea la cursuri de formare si finalizata cu eliberarea 
de adeverinte / certificate / diplome, etc; 

-Disponibilitate pentru programul de Semiinternat; 
-Participarea la activitati de voluntariat dovedite prin diplome/ 

certificate / adeverinte / contracte, etc.;

B3800 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 96  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA  5 0 Da Nu

-Organizarea si participarea la activitati extrascolare si 
extracurriculare si implicarea in activitatile desfasurate in 

cadrul  unitatii scolare unde este titular; 
-Performante in activitatea didactica dovedita prin rezultate la 

concursurile scolare prevazute de calendarele activitatilor 
educative; 

-Conduita morala si profesionala corespunzatoare dovedita 
prin calificativul FOARTE BINE pentru intreaga activitatea 

didactica; 
-Preocupare pentru perfectionarea continua dovedita prin 

participarea la cursuri de formare si finalizata cu eliberarea 
de adeverinte / certificate / diplome, etc; 

-Disponibilitate pentru programul de Semiinternat; 
-Participarea la activitati de voluntariat dovedite prin diplome/ 

certificate / adeverinte / contracte, etc.;



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B5389 4 Şcoala Gimnazială 
nr. 96

SCOALA 
GIMNAZIAL
A 
"HERASTRA
U"

GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA  18 0 Da Nu

-Organizarea si participarea la activitati extrascolare si 
extracurriculare si implicarea in activitatile desfasurate in 

cadrul  unitatii scolare unde este titular; 
-Performante in activitatea didactica dovedita prin rezultate la 

concursurile scolare prevazute de calendarele activitatilor 
educative; 

-Conduita morala si profesionala corespunzatoare dovedita 
prin calificativul FOARTE BINE pentru intreaga activitatea 

didactica; 
-Preocupare pentru perfectionarea continua dovedita prin 

participarea la cursuri de formare si finalizata cu eliberarea 
de adeverinte / certificate / diplome, etc; 

-Disponibilitate pentru programul de Semiinternat; 
-Participarea la activitati de voluntariat dovedite prin diplome/ 

certificate / adeverinte / contracte, etc.; 
-Elaborarea si derularea unei programe CDS aprobate de 

inspectorul de specialitate.

B3820 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  GIMNAZIAL BIOLOGIE  16 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector

B3819 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  GIMNAZIAL CHIMIE  2 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector

B3829 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA 

SI SPORT  10 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector

B3828 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA 

SI SPORT  18 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3827 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  GIMNAZIU / 

PRIMAR
EDUCATIE 
MUZICALA  2 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector

B3826 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  GIMNAZIAL EDUCATIE 

PLASTICA  2 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector

B3830 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  GIMNAZIAL EDUCATIE 

TEHNOLOGICA  5 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector

B3818 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  GIMNAZIAL FIZICA  4 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector

B3821 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  GIMNAZIAL GEOGRAFIE  5 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector

B3822 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  GIMNAZIAL GEOGRAFIE  5 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3806 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector

B3809 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector

B3810 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector

B3808 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector



Cod 
post Se

cto
r Unitatea de 

învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ

Disciplina 
postului

Alte 
discipline 
predate

Probă practică TC CDS
Post pentru 
repartizare 

transfer 
consimțit 

(restrângere)

Post pentru 
repartizare în 

şedință publică 
de transfer 

(restrângere)

Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3807 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  PRIMAR

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

 18 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector

B5518 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  GIMNAZIAL ISTORIE  2 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector

B3814 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA  18 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector

B3815 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA  4 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector

B3816 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA  10 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector

B3812 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  GIMNAZIAL LIMBA LATINA  5 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector
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post Se

cto
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învățământ
Alte unități 

de 
învățământ

Nivel de 
învățământ
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postului

Alte 
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Post pentru 
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Conditii specifice de ocupare a postului 
(pretransfer)

B3811 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  GIMNAZIAL

LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA

 10 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector

B3817 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  GIMNAZIAL MATEMATICA  12 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector

B3831 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  GIMNAZIAL

OPTIONAL IN 
DOMENIUL 
INFORMATICA / 
TEHNOLOGIA 
INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR

 INFORMATICA 0 13 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector

B3825 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  GIMNAZIAL RELIGIE 

ORTODOXA  5 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector

B3824 4 Școala Gimnazială 
nr. 97  GIMNAZIAL RELIGIE 

ORTODOXA  18 0 Da Nu

1.    Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 
școlari 2. Rezultate obținute cu elevii la 

olimpiade și concursuri școlare  3. Participarea 
în comisii de lucru la nivelul unității de 

învățământ 4. Desfășurarea / coordonarea unor 
activități metodice cel puțin la nivel de sector


