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Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din unitatea noastră de 

învățământ pentru anul școlar 2018-2019, în cadrul etapelor de transfer consimțit între unitățile de 

învățământ preuniversitar și de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, 

stabilite în ședința Consiliului de administrație al unității noastre din data de 09.02.2018, condiții care 

respectă art.29, alin.2 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, anexă la  Ordinul ministrului educației 

naționale  nr. 5485/13.11.2017 

Criterii specifice cumulative: 

1. Susținerea unei lecții demonstrative în specialitatea postului, evaluată de o comisie 

constituită la nivelul unității de învățământ din care face parte și un metodist al ISJ Neamț și 

promovată cu cel puțin nota 9,50, conform anexei nr.4 din OMEN Nr.5485/13.11.2017. 

Pondere – 60% din media finală. 

 

2. Punctaj de minim 50 puncte obținute la evaluarea portofoliului profesional al candidatului, 

alcătuit în conformitate cu Anexa 2 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019 aprobată 

prin OMEN nr.5485/13.11.2017, analizată și aprobată în Consiliul de administrație al ISJ 

Neamț din data de 19 ianuarie 2018. 

Pondere – 20% din media finală. 

 

3. Interviu în fața Comisiei pentru mobilitate din unitatea de învățământ, în baza CV-ului 

personal evaluat conform grilei din anexa 1 la prezenta adresă. 

Pondere- 20% din media finală. 

 

 

Media finală va fi medie aritmetică ponderată între cele trei probe. 

 

 

 

Director, 

Prof. Boloca Luminița-Emilia 
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                                                               ANEXA NR. 1 

GRILA DE EVALUARE 

CURRICULUM VITAE 

Nr. 
crt. 

Cerință   Punctaj  

1. Studii de specialitate de lungă durată în specialitatea postului 10 
2. Masterat în specialitate/didactica specialității 10 
3. Calificativul Foarte bine în ultimii 4 ani 10 
4. Vechime în specialitatea postului (max .10 p.)  
 -peste 10 ani 10 
 -sub 10 ani 8 
5. Gradul didactic(max. 10 p.)  
 Gradul  I 10 
 Gradul  II 9 
 Definitivat cu nota minim 8,50 8 
6. Participarea la cursuri de formare cu credite în ultimii 5 ani (max.10 p)  
 90 credite 10 
 Între 40 și 90 credite 8 
7. Participarea la cursuri de formare IT, utilizare platforme e-learning(max. 10 p.) 10 
8. Participarea la proiecte în specialitate (max.10 p.)  
 -internaționale 10 
 -naționale 9 
 -regionale 8 
 -județene 6 
9. Organizarea de concursuri în specialitate(max. 10 p.)  
 -naționale, regionale 10 
 -județene 8 
 -locale 6 
10. Publicare de articole, cărți, autor, coautor(max. 10 p.) 10 
 TOTAL 100 puncte 
                     Notă: 

• Documentele depuse la dosar vor fi autentificate ”Conform cu originalul”, semnate și ștampilate. 

• Nu se punctează activități fără documente justificative. 

• Nu se admit documente aduse ulterior înregistrării dosarului. 

• Punctajul obținut la interviu nu poate fi contestat. 

• Clasamentul candidaților se va face în funcția de media finală. 

                                     

 

Director, 

Prof. Boloca Luminița-Emilia 
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