
Afișat astăzi, 12.03.2020

Localitatea 

[Mediul]

Unitatea de 

învățământ

Postul 

didactic/ 

Catedra

1 1055
Brutaru G. 

Elena

tribologie [superioare-

lunga durata / 

postuniversitarr]; 

calculatoare [superioare-

lunga durata / 

postuniversitarr]; 

educatie tehnologica 

[superioare-lunga durata 

/ postuniversitarr]

Fundu 

Moldovei 

[rural]

Scoala 

Gimnaziala 

"Dimitrie Gusti" 

Fundu Moldovei

educatie 

tehnologica si 

aplicatii 

practice

informatică

Scoala 

Gimnazială 

"Dimitrie Gusti" 

Fundu Moldovei

16.03.2020

2 1051
Candrea S. 

Dorin

electrotehnica 

[superioare-lunga durata 

/ postuniversitarr]; 

informatica aplicata si 

programare 

[superioare-lunga durata 

/ postuniversitarr]

Iacobeni 

[rural]; 

Vatra 

Dornei 

[urban]

Școala 

Gimnazială 

"Liviu Suhar" 

Iacobeni și 

Scoala 

Gimnaziala nr. 

4 Vatra Dornei

electrotehnica

; educatie 

tehnologica si 

aplicatii 

practice

informatică

Școala 

Gimnazială 

"Liviu Suhar" 

Iacobeni

16.03.2020

3 1052
Hopic A. 

Anamaria

pedagogia 

invatamantului primar si 

prescolar 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul i]

Crucea 

[rural]

Scoala 

Gimnaziala 

Crucea

invatator/insti

tutor pentru 

invatamantul 

primar/profes

or pentru 

invatamantul 

primar (in 

limba 

romana)

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si 

metodica 

desfasurarii 

activitatilor 

instructiv-

educative in 

gradinita de copii

Grădinița cu 

Program Prelungit 

"Albă ca Zăpada" 

Vatra Dornei

la o dată 

calendaristică 

ce va fi 

anunțată după 

reluarea 

cursurilor în 

unitățile de 

învățământ

Data 

susținerii 

inspecției 

speciale la 

clasă/probei 

practice

Unitatea de învățământ 

la care este titular
Disciplina la care 

sustine inspecție 

speciala la clasă/ 

proba practică

Nr. 

crt.

Cod 

fișă

Numele 

Iniț. tată 

Prenumele

Specializări dobândite 

prin studii 

[Niveluri de studiu]

Unitatea de 

învățământ la 

care se susține 

inspecția 

specială la clasă/ 

proba practică

Anunț ! 
În atenția cadrelor didactice titulare  

înscrise la etapa de transfer consimțit între unitățile de învățământ, sesiunea 2020, care au solicitat transferul 

pentru restrângere de activitate pe posturi didactice/ catedre constituite și din discipline ce nu sunt înscrise în 

documentul de numire/transfer/repartizare și vor susține inspecție specială la clasă  la disciplina solicitată sau 

probă practică  în profilul postului didactic/ catedrei solicitate, 

conform art. 4 alin. (4) și (7) din OMEC nr. 5259/12.11.2019


