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CRITERII SPECIFICE 

 

În baza art. 29 alineatul (2) și art. 31 alineatul (1) si (2) din ordinul Ministrului Educaţiei 

Nationale cu   nr. 5739/14.11.2016 pentru aprobarea  METODOLOGIEI – CADRU PRIVIND 

MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018, 

 în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 02.02.2017 s-au stabilit criteriile 

specifice de ocupare a posturilor pentru etapa de pretransfer consimţit între unităţile de 

învăţământ : 

1. Să fi obţinut calificativul FOARTE BINE în ultimii 4 ani de  activitate didactică 

(calificativul FOARTE BINE este o conditie obligatorie). 

2. Sa detina gradul didactic de definitivat, gradul II sau gradul didactic I ; 

3. Sustinerea unei lecţii demonstrative, lectie desfăşurată în unitatea de învăţământ 

la care candidatul trebuie să obţină minim 95 de puncte.  

Observaţii: 

 În vederea acordării punctajului de la lectia demonstrative se va folosi fişa de 

evaluare de la definitivat. 

 Se pot acorda fracţiuni de punct.  

Nota nu poate fi contestată.  

 

4. Să prezinte un certificat medical în care să se specifice că este apt din punct de 

vedere medical şi psihologic pentru a lucra în învăţământ. 

 

 Notă: Pentru ocuparea post/catedră vacant în şcoală, cadrul didactic trebuie să 

îndeplinească cumulativ toate criteriile specifice. 

 

 

 Director, 

 prof. Tuvichi D. Marius 
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Grila de evaluare 

 

În baza Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, 

 în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 22.02.2016 s-au stabilit punctajele  

grilei de evaluare aferente criteriilor specifice de ocupare a posturilor pentru etapa de 

pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, criterii aprobate  în şedinţa Consiliului 

de Administraţie din data de 22.02.2016  : 

1. Calificativul FOARTE BINE în ultimii 4 ani de activitate didactică – 10 puncte 

 

2. Sa detina gradul didactic II sau gradul didactic I dupa cum urmeaza: 

Gradul didactic I sau II Punctaj 

1. Gradul didactic I 20 puncte 

2. Gradul didactic II 10 puncte 

3.Gradul didactic de definitivat 5 puncte 

 

3. Sustinerea unei lecţii demonstrative, lectie desfăşurată în unitatea de învăţământ 

la care candidatul trebuie să obţină minim 95 de puncte.  

 În vederea acordării punctajului se va folosi fişa de evaluare de la definitivat. 

Nota nu poate fi contestată.  

 

4. Să prezinte un certificat medical în care să se specifice că este apt din punct de 

vedere medical şi psihologic pentru a lucra în învăţământ – 10 puncte 

 

 

Director, 

 prof. Tuvichi D. Marius 
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anexa la Grila de evaluare aferenta criteriilor specifice de ocupare a posturilor pentru etapa de pretransfer consimţit între 

unităţile de învăţământ 

 

Grila de evaluare defalcata pe punctaje 

 

Nr.crt. Criteriu Nota Punctaj 

1. Calificativul FOARTE BINE în ultimii 4 ani de 

activitate didactică 

 

FB 

 

10 puncte 

2. Gradul didactic I 20 puncte 

3. Gradul didactic II 10 puncte 

4. Gradul didactic de definitivat 5 puncte 

5.  

Sustinerea unei lecţii demonstrative, lectie 

desfăşurată în unitatea de învăţământ la care 

candidatul trebuie să obţină minim 95 de puncte 

100 p Punctajul 

criteriului este 

punctajul 

obtinut la 

sustinerea 

lectiei 

demonstrative 

 

 

95-99 p 

6.  

Certificat medical în care să se specifice că este apt 

din punct de vedere medical şi psihologic pentru a 

lucra în învăţământ 

Se 

certifica 

existenta 

lui ca 

piesa la 

dosar 

 

 

10 puncte 

Total punctaj maxim   140 puncte 

 

 

Comisia de mobilitate: 

 prof. Pasoi Constantin.-presedinte,  

 prof. Dascaleanu Draga-secretar,  

  prof. Caia Ioan -membru         

 prof.inv.primar Darie Camelia-membru 

 

Director, 

 prof. Tuvichi D. Marius 

 


