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CONDIȚII SPECIFICE 

 DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE ÎN CADRUL 

ETAPELOR DE TRANSFER ȘI DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

SESIUNEA 2019 

 

Condițiile specifice  de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul 

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

sesiunea 2019, au fost aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Grădiniței cu 

Program Prelungit Nr. 26 Timișoara din data de  07.02.2019, conform Metodologiei – cadru 

privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul 

şcolar 2019-2020, Anexă la O.M.E.N. nr. 5460/12.11.2018 și avizate de către I.S.J. Timiș. 

 CRITERII CUMULATIVE:  

1. Inspecția specială la clasă, evaluată după fișa din Anexa 4 la O.M.E.N. nr. 

5460/12.11.2018, cu nota 10 pentru ”Admis” 

Pondere 80% din media finală 

2. Calificativ ”Foarte bine” în ultimii cinci ani 

Pondere  10% din media finală 

3. Activitate de perfecționare continuă în specialitatea postului, dovedită prin 

participarea la programe de formare continuă desfășurate prin C.C.D. sau prin 

alte instituții abilitate, cu minim 90 de credite transferabile în ultimii 5 ani. 

Pondere  10% din media finală 
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 GRILA DE EVALUARE 

Grila de evaluare a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație al Grădiniței 

cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara din data de  26.02.2019, conform Metodologiei – 

cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în 

anul şcolar 2019-2020, Anexă la O.M.E.N. nr. 5460/12.11.2018.  

NR. CRT. CRITERIU PUNCTAJ 

1.  Inspecția specială la clasă promovată cu nota 10 
pentru ”Admis”  

80 puncte 

2.  Calificativ ”Foarte bine” în ultimii cinci ani   10 puncte 
(2 puncte/an) 

3.  Activitate de perfecționare continuă în specialitatea 

postului, dovedită prin participarea la programe de 

formare continuă desfășurate prin C.C.D. sau prin alte 

instituții abilitate, cu minim 90 de credite transferabile în 

ultimii 5 ani: 

 90 credite – 10 puncte 

 40-89 credite – 8 puncte 

 25-39 credite – 6 puncte 

 Sub 25 credite – 4 puncte 

 Max. 10 puncte 

 TOTAL 100 PUNCTE 

Notă:  

1. Nu se punctează activități fără documente justificative. 

2. Adeverințele certificând calificativele anuale vor fi depuse la sediul Grădiniței cu 

Program Prelungit Nr. 26 Timișoara odată cu solicitarea pentru inspecția specială la 

clasă. 

3. Documentele justificative ale activității de perfecționare continuă în specialitatea 

postului, dovedită prin participarea la programe de formare continuă desfășurate prin 

C.C.D. sau prin alte instituții abilitate, vor fi autentificate ”Conform cu originalul”, 

semnate și ștampilate și vor fi depuse la sediul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 

26 Timișoara odată cu solicitarea pentru inspecția specială la clasă.  

4. Nu se admit documente justificative aduse ulterior solicitării pentru inspecția 

specială la clasă. 

5. Clasamentul candidaților se realizează în funcție de punctajul final.  

6. Dacă mai mulți candidați îndeplinesc toate condițiile specifice, departajarea se 

va realiza conform punctajelor stabilite la nivelul I.S.J. Timiș. 
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