
 

 

Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante 

în cadrul etapelor de transfer/pretransfer  consimțit între unitățile de 

învățământ preuniversitar 

1. Promovarea inspecției la clasă în fața unei comisii numită de Consiliul de Administrație. 

Inspecţia la clasă în profilul postului se desfăşoară pe durata a doua ore de curs şi se evaluează 

prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 4 din OMEN 5578/10.11.2021. 

Punctaj = nota * 10 

Punctaj maxim: 10*10 = 100 puncte. 

Nota.Punctajul minim pentru a promova inspecția la clasă este de 90 puncte. 

2. Interviu în fața Consiliului de Administrație cu prezentarea CV-ului (model europass) și a 

scrisorii de intenție. 

(1) Scrisoarea de intenție:  20 puncte 

(2) Gradul didactic: 

a) Definitivat - 4 p 

b) Gradul didactic II - 7 p 

c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I - 10 p 

NOTĂ: 

1. Punctajul pentru grade didactice nu se cumulează. 

2. Se punctează ultimul grad didactic dobândit. 

3. La punctajul corespunzător gradului didactic mai sus menționat se adaugă câte 2 (două) 

puncte pentru fiecare grad didactic la care s-a obţinut media 10 (definitivat, gradul didactic 

II, respectiv gradul didactic I). 

4. Personalului didactic căruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului “admis” 

i se echivalează acest calificativ cu media 10. 

(3) Calificativele obţinute în ultimii doi ani şcolari încheiaţi (2019/2020şi 2020/2021) 

şi echivalentul acestora în puncte: 

- Foarte bine - 10 p; 

- Bine - 5 p; 

 

- Satisfăcător - 0 p; 

- Nesatisfăcător - 0 p. 



NOTĂ: 

a) Pentru absolvenţii promoţiei 2021 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se 

ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2021-2022. 

b) Pentru absolvenţii promoţiei 2020 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se 

iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2020-2021 şi calificativul parţial din anul 

şcolar 2021-2022. 

c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se 

iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a 

desfăşurat activitatea. 

d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două 

calificative, cu excepţia situaţiilor de la punctul a). 

(4) Contribuție deosebită privind dezvoltarea învățământului maxim 20 p : 

                  -autor, coautor de manuale  sau auxiliare școlare  cu ISBN - 2p/manual sau 

auxiliar : 

                  - articole cu ISSN  -1p/articol 

            (5) Întrebări din legislația specifică postului (programă școlară, plan cadru, ROFUIP, 

Legea Educatiei, Statutul Elevului )  maxim 40 p 

 

Nota.Punctajul minim pentru a promova interviul este de 80 puncte. 
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