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Condiţiile specifice 

 stabilite pentru etapa de transfer/pretransfer consimţit între unităţile de 

învăţământ 

Notă:  Potrivit art. 30, alin (4) din Metodologie, condițiile specifice nu reprezintă criteriu de 

ierarhizare. 

Toți candidații care îndeplinesc condițiile specifice impuse de unitățile școlare, vor fi ierarhizați în 

funcție de criteriile stabilite de art. 57, alin (5) din Metodologie. 

 

Nr.crt. Unitatea școlară Condițiile specifice 

1.  Colegiul Național Unirea, 

Focșani 

 Inspecție la clasă promovată cu medie mai mare sau 

egală cu 9,50. 

2.  Colegiul Național  

”Alexandru Ioan Cuza” 

 Focșani 

 Inspectie la clasă de liceu, promovată cu media de cel 

puțin 9.50; 

 Studii de licență și master, care să-i permită 

candidatului să predea inclusiv la ciclul superior al 

liceului. 

3.  Liceul de artă 

”GheorgheTattarescu”, Focșani 

 Nota 10 la inspecția la clasă sau la proba practică. 

4.  Colegiul Tehnic 

 ”Edmond Nicolau”, Focșani 

 Inspecție la clasă în cadrul unității, evaluată cu cel puțin 

nota 8; 

5.  Liceul Teoretic 

”Duiliu Zamfirescu ” , Odobești  

 Susținerea, în cadrul liceului, a unei inspecții la clasă și 

obținerea notei minime 9,50. 

6.  Școala Gimnazială  

”Ștefan cel Mare ”, Focșani 

 Inspecție la clasă, cu nota minimă de promovare 9,00, 

calculată prin media aritmetică acordată de evaluatori; 

 Calificativ ”Foarte bine” în ultimii 3 ani școlari; 

 Fără sancțiuni disciplinare, administrative sau penale, 

legate de activitatea didactică în ultimii 5 ani; 

 Să nu fie cercetat penal sau cu dosar pe rol pentru fapte 

ce țin de activitatea educațională. 

7.  Școala Gimnazială                        

” Alexandru Vlahuță” Gugești 

 Calificativ ”Foarte bine” în ultimii ani 2 ani  de 

activitate sau calificativul parțial ”Foarte bine” pentru 
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cei cu vechime mai mică de 1 an; 

 Minim nota 9 la inspecția la clasă, care constă în două 

activități, din care o activitate de laborator, acolo unde 

disciplina permite. 

8.  Școala Gimnazială Biliești  Calificativ ”Foarte bine” în ultimii ani 2 ani  de 

activitate sau calificativul parțial ”Foarte bine” pentru 

cei cu vechime mai mică de 1 an; 

9.  Școala Gimnazială 

 ”Emil Atanasiu” ,Garoafa 

 Calificativ ”Foarte bine” în ultimii ani 2 ani; 

 Inspecție la clasă și obținerea mediei peste 9,50. 

10.  Școala Gimnazială 

” Alexandru Vlahuță”, Focșani 

 Susținerea a două lecții demonstrative la clase diferite, 

evaluate cu media minim 9,50; 

 Să aibă absolvit cursul step by step pentru posturile în 

acestă alternativă. 

11.  Școala Gimnazială 

 ”Oana Diana Renea”, Focșani 

 Inspecție la clasă, cu nota minimă 9.50. 

12.  Școala Gimnazială  

”Principele Radu”, Adjud 

 Lecție demonstrativă susținută în cadrul școlii, evaluată 

cu minim nota 9,50; 

 Conduită morală și profesională dovedită prin 

calificativ”Foarte bine” 

13.  Grădinița cu Program Prelungit 

nr. 2, Focșani 

 Inspecție la 2 activități/grupă de preșcolari, cu nota 

finala 10. 
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