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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)

OBSERVATII

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

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

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



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

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 

COMUNICATIILO

R  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
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