
 

 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC NISIPOREŞTI 

Comuna Botesti, Judetul Neamt, Cod.617096 

Web: www.liceulnisiporesti.com 
E-mail: samnisiporesti_botesti@yahoo.com 

Telefon – fax  0233 781031 

Nr. 120  din 19.01.2018 

Condiṭii specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante în 

cadrul etapelor de transfer consimṭit între unităṭile de învăṭământ preuniversitar 

și de pretransfer consimṭit între între unităṭile de învăṭământ preuniversitar, 

stabilite de Consiliul de administraṭie a Liceului Tehnologic Nisiporești. 

 

 Criterii specifice cumulative: 

1. Inspectie  speciala la clasa in profilul postului. Evaluarea inspectiei speciale la clasa 

se face conform anexei nr. 4 din OMEN Nr. 5485/13.11.2017, de catre 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. 

Pondere – 70% din media finală. 

 

2. Punctaj de minimum 60 de 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 – 30% din media finală. 

 

             Media finală va fi medie aritmetică între cele doua  probe. 

 

Director, 

Prof. Bursuc Cleopatra Brîndușa 

 

 

 

 

 

 



GRILA DE EVALUARE 

Nr. crt. Cerință   Punctaj  

1 Studii de specialitate de lungă durată în specialitatea postului 10 10 
2 Calificativul „Foarte bine” în ultimii 4 ani 10 10 
3 Vechime în specialitatea postului (max .10 p.)  10 
 peste 15 ani 10  

 -peste 10 ani 5  
 -sub 10 ani 3  

4 Gradul didactic (max. 10 p.)  10 
 Gradul  I 10  
 Gradul  II 7  
 Definitivat  4  

5 Participarea la cursuri de formare cu credite în ultimii 5 ani(max.10p)   10 
 90 credite 5  
 60 credite 3  
 30 credite 2  
6 Participarea la cursuri de formare IT, utilizare platforme e-learning   

din  ultimii 5 ani (max. 10 p.) 
 10 

 -  cursuri de formare IT 5  
 - utilizare platforme e-learning 5  
7 Participarea la activitati desfasurate in cadrul programelor de reforma 

coordonate de MEN: formator AEL, ECDL, PHARE, Banca Mondiala, 
proiecte finantate din fonduri structurale si de coeziune, în ultimii 5 
ani.   (1p proiect/program) (max.10 p.) 

 10 

8 Organizarea  concursuri în specialitate, în ultimii 2 ani (max. 10p.)  10 
 -naționale 10  
 -județene 5  
 -locale 2  

9 Participare la colective de elaborare, din ultimii 5 ani ( max. 10 p.) 
 

10 
 -monografii/lucrari stiintifice (5p lucrare impartite la nr de autori) 5  
 -ghiduri metodologice sau auxiliare curriculare/ de sprijin (1p pentru 

fiecare ghid/auxiliar, impartit la nr de autori 
4  

 -articole de specialitate/studii de specialitate, publicate in reviste de 
specialitate, din ultimii 5 ani.  (1p articol/studiu impartite la nr de 
autori) 

4  

10 Participare în colective de elaborare (max.10p) 
metodologii,regulamente,instructiuni,programe școlare și manuale 
aprobate de MEN, 1p pentru fiecare , din ultimii 5 ani 

10 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. 
 Clasamentul candidaților se va face în funcția de media finală. 

                                     
Director, 

Prof. Bursuc Cleopatra Brîndușa 


