Nr. 2464 / 01.03.2018

Condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul
etapelor de transfer / pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de
comisia de mobilitate constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița
(conform prevederilor Art. 29 alin. (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019,
anexă la O.M.E.N. nr. 5485/13.11.2017, cu modificările și completările ulterioare):
LICEUL TEHNOLOGIC ”UDREA BĂLEANU” BĂLENI
 Susţinerea a două lecţii demonstrative şi obţinerea a minim 90 de puncte la fiecare lecţie.
 Participarea cu elevi la olimpiadă/simpozion/concurs în specialitatea postului, inclus în
CAEN/CAER, faza locală/ faza judeţeană/ faza naţională, în ultimii doi ani școlari încheiați.
 Absolvirea unui curs de perfecţionare în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi.
 Obţinerea calificativului Foarte Bine în ultimii doi ani şcolari încheiaţi.
 Membru într-o comisie de lucru / responsabil comisie metodică / de lucru în ultimii 2 ani
şcolari încheiaţi.
Criteriile menţionate mai sus trebuie îndeplinite simultan şi sunt obligatorii.
Criteriul de departajare este media celor două note, fără rotunjire, obţinută la lecţiile
demonstrative susţinute.
Punctajele obținute la lecțiile demonstrative susținute nu pot fi contestate.
Se aprobă fișa de evaluare a lecțiilor demonstrative pentru etapele de mobilitate –
pretransfer și transfer consimțit.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI GR. VLĂDEANU” CÂNDEȘTI-VALE
Limba engleză, 15 ore, cod post 1377.
 Să susțină inspecție specială la clasă.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNEȘTI

Lecție demonstrativă în unitatea de învățămănt pe postul/catedra solicitată, la care
candidatul trebuie să obțină minimum 90 puncte. Lecția va fi evaluată în baza fișei de evaluare
a lecției utilizată la examenul de titularizare.

Aviz psihologic favorabil și aviz favorabil de la medicul de medicina muncii.
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA





Vechime în specialitate de cel puțin doi ani și minimum gradul didactic definitiv
Participarea la cel puțin un curs de perfecționare
Calificativul FOARTE BINE obținut in ultimii doi ani
Recomandarea școlii unde a funcționat ca titular.
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”DUMBRAVA MINUNATĂ” FIENI

 Gradul didactic definitiv
 Alternativa Step by step
LICEUL ”AUREL RAINU” FIENI
Matematică și Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor
 Calificativul „foarte bine” în ultimii 3 ani școlari ;
 Obținerea notei minime 9 (nouă) la inspecția specială la clasă.
Menționăm că pentru celelalte posturi didactice/catedre vacante nu au fost aprobate
condiții specifice de ocupare a posturilor.
COLEGIUL NAȚIONAL ”VLADIMIR STREINU” GĂEȘTI
SECȚIUNE A. CONDITII OBLIGATORII
 Obținerea unui punctaj de minimum 60 puncte la Fișa de evaluare pentru ierarhizarea
candidaților participanți la etapele de mobilitate a personalului didactic;
 Susținerea unei lecții demonstrative în specialitatea postului , evaluată cu minim nota 9
(conform fișei de evaluare a lecției , anexa 4 la metodologia de mobilitate).
 Coordonare, implicare și participare la proiecte și programe europene; organizarea și
participarea la activități extrașcolare și extracurriculare.
SECȚIUNEA B.

CRITERII DE DEPARTAJARE

 Participarea la simpozioane/conferinţe/sesiuni de comunicări ştiinţifice/ateliere de lucrul la
nivel / național/ internațional( minim o participare la nivelul fiecărui an evaluat);
LICEUL TEHNOLOGIC ”IORDACHE GOLESCU” GĂEȘTI
 Grad didactic - Definitivat;
 Calificativul ”Foarte Bine” obținut la ultima evaluare.
Notă: Condițiile specifice trebuie îndeplinite cumulativ.
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE” GĂEȘTI
 Obtinerea performantei cu elevii la disciplina de specialitate a postului, dovedita prin:
premii obtinute de elevi la olimpiade si concursuri scolare din calendarul MEN, implicarea
elevilor si obtinerea unor rezultate deosebite in proiecte, comunicari stiintifice si
simpozioane, pe disciplina de specialitate.
 Calificativ Foarte Bine obtinut în ultimii 4 ani scolari si calificativul partial Foarte Bine
pentru anul scolar 2017-2018.
 Inspectie la clasa in specilalitatea postului.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”BUICĂ IONESCU” GLODENI
Condiţii specifice propuse pentru catedra de Lb. franceză
 Susținerea unei lecții demonstrative la care să obțină nota minimum 9 (nouă).
 Obținerea calificativului Foarte bine în ultimii 5 ani școlari.
 Cadrul didactic nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii cinci ani şcolari.
Condițiile trebuie îndeplinite cumulativ.
Punctajul obținut la inspecţia la clasă susţinută reprezintă criteriul de departajare între
candidaţii care îndeplinesc cumulativ toate condiţiile specifice ( se vor lua punctajele în
ordine descrescătoare).
Condiţii specifice propuse pentru catedra de Educație fizică și sport
 Susținerea unei lecții demonstrative la care să obțină nota minimum 9 (nouă).
 Obținerea calificativului Foarte bine în ultimii 5 ani școlari.
Condițiile trebuie îndeplinite cumulativ.
Punctajul obținut la inspecţia la clasă susţinută reprezintă criteriul de departajare între
candidaţii care îndeplinesc cumulativ toate condiţiile specifice ( se vor lua punctajele în
ordine descrescătoare).
Condiţii specifice propuse pentru catedra de Învățător
 Inspecție specială la clasă la care a obținut nota 9,50;
 Obținerea calificativului Foarte bine în ultimii 5 ani școlari.
Condițiile trebuie îndeplinite cumulativ.
Punctajul obținut la inspecţia la clasă susţinută reprezintă criteriul de departajare
între candidaţii care îndeplinesc cumulativ toate condiţiile specifice ( se vor lua punctajele în
ordine descrescătoare).
Condiţii specifice propuse pentru catedra de Fizică / Chimie / Informatică
 Calificativ Foarte bine obtinut in ultimii 3 ani, dovedit cu adeverinţa emisă de şcoala/ şcolile
la care candidatul a funcţionat;
 Fără sancțiuni disciplinare în activitatea didactică;
 Sustinerea unei lectii demonstrative la care sa obtina minimum nota 9.
Condițiile trebuie îndeplinite cumulativ.
Punctajul obținut la inspecţia la clasă susţinută reprezintă criteriul de departajare
între candidaţii care îndeplinesc cumulativ toate condiţiile specifice ( se vor lua punctajele în
ordine descrescătoare).
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIȚEI
 Susținerea unei lecții demonstrative la clasă și obținerea notei de minim 9;
 Rezultate la concursuri județene sau naționale - mai puțin debutanții - ;
ŞCOALA GIMNAZIALĂ IEDERA DE JOS
Postului vacant de educatoare la Grădiniţa Colibaşi
 disponibilitate şi experienţă în implementarea proiectelor ce vizeaza grupurile de preşcolari
vulnerabile;
 curs de perfecţionare ,,Educaţie timpurie” (Grantul ,,Fiecare copil în grădiniţă);
ŞCOALA GIMNAZIALA MĂNEŞTI
 Inspecție la clasă (va fi selectat cadrul didactic care va obține cea mai mare notă, dar nu mai
puțin de 9.00,conform Anexei nr. 4 din metodologie).
 Calificativul ”Foarte bine” obținut în ultimii 2 ani.
 Participarea la simpozioane/conferințe/sesiuni științifice (minimum o participare în ultimii
doi ani).
 Obținerea unui punctaj de minimum 60 puncte, conform fișei de evaluare.
Notă: Condițiile specifice sunt cumulative. În cazul îndeplinirii condițiilor, departajarea se
face în funcție de punctajul obținut la inspecția la clasă.
COLEGIUL NAȚIONAL ”ION LUCA CARAGIALE” MORENI
 Probă practică în specialitate care constă în susținerea unei lecții demonstrative și analiza
acesteia, lectie pentru care să obțină minim 9 puncte – cf.fișei de evaluare din Anexa 4 la
Metodologia de mobilitate aprobată prin OMEN 5485/13.11.2017;
 Abilități de operare pe calculator, certificate prin cursuri de formare;
LICEUL TEHNOLOGIC NUCET
Pentru postul de Educatie fizica si sport: pregătire sportivă de specialitate-Fotbal
 Gradul didactic II;
 Calificativul ” Foarte bine” în ultimii 4 ani școlari;
 Să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii 4 ani școlari;
 Să fi predat cel puțin 4 ani la clase cu program sportiv fotbal – liceu.
Acordul directorului Liceului Tehnologic Nucet se emite candidaților care întrunesc cumulativ
criteriile enunțate.
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ NUCET
 Cadrul didactic să aibă aviz psihologic favorabil și avizul medicului de medicina muncii –
APT pentru învățământ;
 Calificativul Foarte bine în ultimii 4 ani școlari;
 Inspecție la clasă în profilul postului desfășurată în unitatea în care se solicită pretransferul,
evaluată conform fișei din anexa 4 din din Metodologie.Nota minimă de promovare este 8
(opt);
Notă: Pentru ocuparea unei catedre vacante în școală, cadrul didactic trebuie să
îndeplinească cumulativ condițiile specifice.
Nu se admit documente aduse ulterior înregistrării dosarului.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI
Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
 Să nu aibă sancțiuni disciplinare in activitatea didactică în ultimii 3 ani;
 Calificativ ,,Foarte Bine ”, obținut in ultimii 3 ani în activitatea didactică;
 Participarea la simpozioane/ conferințe/ sesiuni de comunicări științifice- minimum 2
participari în ultimii 2 ani școlari;
 Participarea cu lucrari, cu ISSN și ISBN, la cel puțin 2 Simpozione Internaționale/Naționale,
în ultimii 2 ani.
 Inspecţie la clasă (susţinerea unei lecţii demonstrative în specialitatea postului/catedrei
vizate spre ocupare, la una din clasele din școală). Lecţia va fi evaluată ținând cont de fișa
de evaluare a lecției conform anexei 4 la Metodologia-cadru privind mobilitatea
personalului
didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018—2019, de către o
comisie alcătuită din 2 membri numiți de către directorul unității școlare;
 Nota minima a lecţiei demonstrative trebuie să fie 9, adică 90 de puncte dintr-un total de
100 de puncte.
Punctajul obţinut la inspecţia susţinută la clasă reprezintă criteriul de departajare intre
candidaţii care indeplinesc cumulativ celelalte condiţii specifice (se vor lua punctajele in
ordine descrescătoare).
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PICIOR DE MUNTE BOBOCI DRAGODANA
 Să nu fi fost sancționat disciplinar în activitatea didactică, obtinand calificativele Foarte
Bine pentru activitatea desfasurata in ultimii 2 ani scolari;
 Experienta in coordonarea/implementarea unui proiect educational la nivel
judetean/regional/national sau participare la activitati de voluntariat;
 Inspectie la clasa (sustinerea unei lectii demonstrative in profilul postului la care
candidatul/candidatii sa obtina minim 95 puncte dintr-un total de 100 de puncte).
Conditiile trebuie indeplinite cumulativ.
Punctajul obţinut la inspecţia susţinută la clasă reprezintă criteriul de departajare intre
candidaţii care indeplinesc cumulativ toate celelalte condiţii specifice (se vor lua punctajele in
ordine descrescătoare).
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL” PUCIOASA
 Inspectie la clasa, 2 ore, cu minimum nota 9
 Punctaj minim 70 la fisa de evaluare
 Calificativ FB in ultimii 5 ani școlari
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 ”ELENA DONICI CANTACUZINO” PUCIOASA







ÎNVĂȚĂTORI:
Promovarea probei practice (lecție demonstrativă) cu minim nota 9 (nouă);
Atestat de absolvire a cursurilor Step by Step (cel puțim modulul de inițiere)
Fișă de evaluare – minim 40 puncte
PROFESORI:
Minim definitivat;
Promovarea probei practice (lecție demonstrativă) cu minim nota 9 (nouă);
Fișă de evaluare – minim 40 puncte
GRĂDINIȚA ”PRICHINDEL” PUCIOASA

 Susținerea unei lecții la clasă și obținerea notei 9,50 minimum.
 Grad didactic definitiv.
 Alternativa steb by step.
LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI
 Probă practică în specialitate;
 Promovarea probei practice cu minim nota 9 (nouă);
 Punctajul minim acordat de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul
preuniversitar constituită la nivelul I.Ș.J. Dâmbovița - 45 puncte;
 Conduita morală și profesională dovedită prin calificativul Foarte bine pentru ultimii 4 ani
școlari;
 Departajarea/clasificarea candidaților care îndeplinesc cumulativ condițiile specifice se va
face după nota obținută la proba practică.
Notă: Proba practică în specialitate constă în susținerea unei lecții demonstrative și
analiza acesteia, iar acordurile se emit în ordinea descrescătoare a punctajelor, dar nu și
pentru cadrele didactice care obțin mai puțin de 90 puncte.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂNCACIOV DRAGOMIREȘTI
MATEMATICĂ, BIOLOGIE, CHIMIE, FIZICĂ:
 Inspecţie la clasă (susţinerea unei lecţii demonstrative la care să obţină minim 90 de puncte
dintr-un total de 100 de puncte).
Punctajul obţinut la inspecţia la clasă susţinută reprezintă criteriul de departajare între
candidaţii care îndeplinesc cumulativ toate condiţiile specificen(se vor lua punctajele in
ordine descrescătoare).
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COLEGIUL NAŢIONAL “CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIŞTE
Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele două condiții:
 Punctajul minim acordat de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul
preuniversitar constituită la nivelul I.Ș.J. Dâmbovița = minim 70 puncte (din care minim 4
puncte la criteriul IV.1) b) și minim 3 puncte la criteriul IV.1) c) din Fișa de evaluare
pentru ierarhizarea candidaţilor participanţi la etapele mobilităţii personalului didactic,
aprobată de Consiliul de Administrație al I.Ș.J. Dâmbovița în data de 16.01.2018); Pondere: 30%
 Media aritmetică a punctajelor acordate de evaluatori la lecția demonstrativă susținută la
nivelul școlii, conform Fișei de observare a lecției anexate prezentei (fișă aprobată de
Consiliul de administrație al colegiului în data de 02.02.2018) = minim 95 puncte; Pondere: 70%.
În caz de egalitate între candidați, primul criteriul de departajare este punctajul obținut
la lecția demonstrativă, iar al doilea criteriu de departajare este punctajul obținut la criteriul
IV.1) din Anexa 2 la OMEN nr. 3017/08.01.2018.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CORESI” TÂRGOVIȘTE
Învățători/ institutori din învățământul primar/ profesori pentru învătământul primar
 Obținerea unui punctaj de minimum 50 puncte la fișa de evaluare pentru ierarhizarea
candidaților participanți la etapele de mobilitate a personalului didactic.
 Participarea la simpozioane/ conferințe/ sesiuni de comunicări științifice- minim o
participare în ultimii 2 ani școlari.
 Obținerea calificativului Foarte bine în ultimii 5 ani școlari.
 Să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani școlari.
 Susținerea unei lecții demonstrative la care să obțină nota minimum 9,50.
Condițiile specifice mai sus menționate trebuie îndeplinite cumulativ.
Rezultatul obținut la activitatea didactică (lecție) constituie element de departajare în
caz de egalitate între candidați.







Limba engleză
Coordonarea/ implicarea în proiecte de dezvoltare a dimensiunii europene în educație
(POSDRU, Comenius, Erasmus+, Banca Mondială etc.).
Obținerea unui punctaj de minimum 60 puncte la fișa de evaluare pentru ierarhizarea
candidaților participanți la etapele de mobilitate a personalului didactic.
Participarea la simpozioane/ conferințe/ sesiuni de comunicări științifice- minim o
participare în ultimii 2 ani școlari.
Obținerea calificativului Foarte bine în ultimii 5 ani școlari.
Să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani școlari.
Susținerea unei lecții demonstrative la care să obțină nota minimum 9,50.
Condițiile specifice mai sus menționate trebuie îndeplinite cumulativ.
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Rezultatul obținut la activitatea didactică (lecție) constituie element de departajare în
caz de egalitate între candidați.
Educație fizică și sport
 Participarea la simpozioane/ conferințe/ sesiuni de comunicări științifice- minim o
participare în ultimii 2 ani școlari.
 Experiență în derularea de activități extrașcolare și extracurriculare competiționale și
necompetiționale reliefate de rezultate elevilor la olimpiade și concursuri școlare județene/
naționale/ internaționale avizate MENCȘ/ MEN (premii I, II, III).
 Obținerea unui punctaj de minimum 60 puncte la fișa de evaluare pentru ierarhizarea
candidaților participanți la etapele de mobilitate a personalului didactic.
 Obținerea calificativului Foarte bine în ultimii 5 ani școlari.
 Să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani școlari.
 Susținerea unei lecții demonstrative la care să obțină nota minimum 9,50.
Condițiile specifice mai sus menționate trebuie îndeplinite cumulativ.
Rezultatul obținut la activitatea didactică (lecție) constituie element de departajare în
caz de egalitate între candidați.
Alte specialități
 Coordonarea/ implicarea în proiecte de dezvoltare a dimensiunii europene în educație
(POSDRU, Comenius, Erasmus+, Banca Mondială etc.).
 Obținerea unui punctaj de minimum 60 puncte la fișa de evaluare pentru ierarhizarea
candidaților participanți la etapele de mobilitate a personalului didactic.
 Participarea la simpozioane/ conferințe/ sesiuni de comunicări științifice- minim o
participare în ultimii 2 ani școlari.
 Obținerea calificativului Foarte bine în ultimii 5 ani școlari.
 Să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani școlari.
 Susținerea unei lecții demonstrative la care să obțină nota minimum 9,50.
Condițiile specifice mai sus menționate trebuie îndeplinite cumulativ.
Rezultatul obținut la activitatea didactică (lecție) constituie element de departajare în
caz de egalitate între candidați.
COLEGIUL NAŢIONAL "IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU" TÂRGOVIȘTE
 Calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani școlari, fără sancțiuni în activitatea didactică;
 Participarea la proiecte și programe europene, organizarea și participarea la activități
extrașcolare și extracurriculare;
 Abilitati de operare pe calculator, certificate prin diplome sau adeverințe;
 Utilizarea softurilor educaționale, a platformelor e-learning (documente justificative).
Nota obținută în urma inspecției speciale la clasă în profilul postului constituie criteriu
de departajare.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa
Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa
Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;
E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro

Page 8

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI BASARAB” TÂRGOVIŞTE
EDUCAŢIE MUZICALĂ şi EDUCAŢIE PLASTICĂ
 Lecţie la clasă (susţinerea unei lecţii demonstrative la care să obţină minimum 90 de puncte
dintr-un total de 100 de puncte)
 Calificativul FOARTE BINE în ultimii 3 ani şcolari, fără sancţiuni în activitatea didactică.
Condiţiile trebuie îndeplinite cumulativ.
Punctajul obţinut la lecţia susţinută la clasă reprezintă criteriul de departajare între
candidaţii care îndeplinesc cumulativ toate condiţiile specifice (se vor lua în calcul punctajele
în ordine descrescătoare).
CHIMIE, FIZICĂ, RELIGIE, LIMBA ENGLEZĂ, LIMBA FRANCEZĂ,
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ, INFORMATICĂ ŞI TIC
 Lecţie la clasă (susţinerea unei lecţii demonstrative la care să obţină minimum 90 de puncte
dintr-un total de 100 de puncte)
 Calificativul FOARTE BINE în ultimii 3 ani şcolari, fără sancţiuni în activitatea didactică
Condiţiile trebuie îndeplinite cumulativ.
Punctajul obţinut la lecţia susţinută la clasă reprezintă criteriul de departajare între
candidaţii care îndeplinesc cumulativ toate condiţiile specifice (se vor lua în calcul punctajele
în ordine descrescătoare).
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. PAUL BĂNICĂ” TÂRGOVIȘTE
 Studii/cursuri specifice ocupării postului.
 Inspecție la clasă – Va fi selectat cadrul didactic care va obține cea mai mare notă, dar nu
mai puțin de nota 9, conform anexei nr.4 din metodologie.
 Gradul didactic definitivat.
 Calificativul ”foarte bine” obținut în ultimii 3 ani.
Condițiile specifice menționate mai sus trebuie îndeplinite cumulativ.
Punctajul obţinut la lecţia susţinută la clasă reprezintă criteriul de departajare între
candidaţii care îndeplinesc cumulativ toate condiţiile specifice (se vor lua în calcul punctajele
în ordine descrescătoare).
LICEUL TEORETIC ”PETRU CERCEL” TÂRGOVIȘTE
SECȚIUNEA A. CONDIȚII OBLIGATORII
1.
Calificativ F. B. în fiecare an de activitate în învățământ, începând cu anul școlar
anterior și mergând pana la 4 ani consecutivi (atunci când este cazul).
2.
Să nu aibă abateri disciplinare în anul școlar anterior.
3.
Susținerea unei lecții demonstrative în specialitatea postului pentru care candidează și
obținerea mediei de minim 9.
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SECȚIUNEA B. CRITERII DE DEPARTAJARE
1.
Media obținută la susținerea lecției demonstrative.
2.
Performanțe în pregătirea elevilor materializate în rezultate la olimpiade și concursuri
școlare județene / naționale / internaționale, în specialitate, avizate de MENCS (premii I / II /
III / mențiuni)
3.
Punctajul obtinut de candidat, avizat ISJ, din fisa cadru de evaluare-tip, anexa la
metodologia nr. 5485/2017.
SECȚIUNEA C. OBSERVAȚII
Criteriile de departajare
1.
Se aplică și au efect în ordinea în care apar la Secțiunea B, determinând ierarhizarea
candidaților.
2.
Performanțele în pregătirea elevilor materializate în rezultate la olimpiade și concursuri
școlare județene / naționale / internaționale, în specialitate, avizate de MENCS se cumulează și
sunt punctate astfel:
Etapa județeană: premiul I – 0,40p; premiul II – 0, 25p; premiul III – 0, 20p; mențiune – 0, 15p
Etapa națională: premiul I – 2p; premiul II – 1, 50p; premiul III – 1p; mențiune – 0, 50p
Etapa internațională: premiul I – 2,5p; premiul II – 2p; premiul III – 1,5p; mențiune – 1p
3.
Pentru susținerea lecției deschise candidatul va depune la secretariatul unității, cu număr
de înregistrare, planul didactic / scenariul didactic. Subiectele lecțiilor și clasele la care se
desfășoară lecțiile demonstrative se stabilesc prin tragere la sorți în perioada legală prevăzută.
Susținerea lecțiilor demonstrative va fi la două zile după tragerea la sorti.
4.
Candidatul va depune la secretariatul unității dosarul personal care să conțină
documente justificative după cum urmează:
-Fișa tip de evaluare cu punctajul obținut, validata de ISJ, copie - certificată conform cu
originalul de unitatea în care profesează.
-Pentru Secțiunea A (punctele 1 și 2) adeverință în original de la unitatea în care a profesat în
intervalul respectiv.
-Pentru Secțiunea B (punctul 2) copii certificate conform cu originalul de la unitatea în care
profesează.
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “SFANTUL IOAN GURA DE AUR”
TARGOVISTE
1.
Respectarea Procedurii de acordare și de retragere a avizului scris (Binecuvântării) al
Chiriarhului pentru desfășurarea activității în învățământul religios și teologic- Nr.
13.879/2014;
2.
Susținerea unei lecții demonstrative notată cu cel puțin nota 9 (nouă) conform Fișei de
evaluare a lecției- Inspecția specială în profilul postului- Anexa 4 la Metodologia cadru Nr.
5485/ 13.11.2017;
3.
Participarea la minim un curs de formare/ perfecționare în ultimii 3 ani;
4.
Adeverință cu procentul de promovabilitate la Examenele Naționale (dacă este cazul);
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5.
Participarea la activitățile Comisiei metodice/ Cercurile metodice confirmată prin
adeverință;
6.
Aviz psihologic eliberat de un cabinet de specialitate;
7.
Participarea ca membru sau coordonator în cadrul proiectelor şi programelor naţionale
şi/sau europene.
LICEUL TEHNOLOGIC “SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE






Calificativ „Foarte bine” în ultimii 3 ani;
Fără sancțiuni disciplinare;
Inspecție la clasă cu nota cel puțin 8 (opt);
Participarea la organizarea a cel puțin două activități extrașcolare;
Participarea la minim două cursuri de formare continuă/module/stagii de formare;
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGOVIȘTE

 Susținerea unei lecții demonstrative la care să obțină punctaj minim 9, 50 (Cf. fișei de
evaluare a lecției prevăzute în Anexa 4 din Metodologia privind mobilitatea personalului
didactic de predare din învățământul preuniversitar aprobată prin OMEN nr. 5485/13. 11.
2017)
 Obținerea calificativului Foarte bine în ultimii 5 ani școlari;
 Să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani școlari și nici în anul școlar curent;
 Obținerea unui punctaj de minimum 45 de puncte la fișa de evaluare pentru ierarhizarea
candidaților participanți la etapele de mobilitate a personalului didactic.
Conditiile trebuie îndeplinite cumulativ.
Punctajul obţinut la inspecţia la clasă susţinută reprezintă criteriul de departajare între
candidaţii care îndeplinesc cumulativ toate condiţiile specifice (se vor lua punctajele în ordine
descrescătoare).
COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" TÂRGOVIȘTE
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice, cumulativ:
Calificativul ”Foarte bine”, în fiecare an de activitate didactică desfăşurată.
Susținerea unei lecții demonstrative (punctaj minim obținut, 95 puncte).
Interviu (punctaj minim obţinut, 80 puncte).
In caz de egalitate între candidaţi primul criteriu de departajare este punctajul obţinut
la lecţia demonstrativă, iar al doilea criteriu de departajare este punctajul obţinut la interviu.
Se aprobă fişa de evaluare a lecţiei, fişa de evaluare a interviului şi indicatorii de
autoevaluare a lecţiei.
1.
2.
3.
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE CÂRLOVA” TÂRGOVIŞTE
Pentru postul de profesor invatamant primar / invatator
 Calificativ Foarte bine obtinut in ultimii 5 ani ;
 Fara sanctiuni disciplinare in activitatea didactica ;
 Organizarea si participarea la activitati extrascolare / extracurriculare si implicarea în
activitatea scolii ( portofoliu) ;
 Sustinerea unei lectii demonstrative la care sa obtina minimum nota 9;
 Sustinerea probei de interviu si obtinerea a minimum 80 puncte ;
 Obtinerea unui punctaj de minimum 45 puncte la fisa de evaluare pentru ierarhizarea
candidatilor participant la etapele de mobilitate a personalului didactic.
NOTA: Conditiile specific mai sus mentionate trebuie indeplinite cumulativ. Rezultatul
obtinut la activitatea didactica (lectie) constituie element de departajare, in caz de egalitate.
Pentru postul de educatie muzicala :
 Calificativ Foarte bine obtinut in ultimii 5 ani ;
 Fara sanctiuni disciplinare in activitatea didactica ;
 Organizarea si participarea la activitatile extrascolare / extracurriculare si implicarea in
activitatea scolii ( portofoliu ) .
 Sustinerea unei lectii demonstrative la care sa obtina minimum nota 9
 Sustinerea probei de interviu si obtinerea a minimum 80 de puncte ;
 Obtinerea unui punctaj de minimum 45 puncte la fisa de evaluare pentru ierarhizarea
candidatilor participant la etapele de mobilitate a personalului didactic.
NOTA: Conditiile specific mai sus mentionate trebuie indeplinite cumulativ. Rezultatul
obtinut la activitatea didactica (lectie) constituie element de departajare, in cazul indeplinirii
cumulativ a tuturor criteriilor mai sus mentionate.
Pentru profesor – alte specialitati
 Calificativ Foarte bine obtinut in ultimii 5 ani ;
 Fara sanctiuni disciplinare in activitatea didactica ;
 Organizarea si participarea la activitati extrascolare / extracurriculare si implicarea in
activitatea scolii ( portofoliu ) ;
 Sustinerea unei lectii demonstrative la care sa obtina minimum 9
 Sustinerea probei de interviu si obtinerea a minimum 80 puncte ;
 Obtinerea unui punctaj de minim 60 puncte de la fisa de evaluare pentru ierarhizarea
candidatilot participant la etapele de mobilitate.
NOTA: Conditiile specific mai sus mentionate trebuie indeplinite cumulativ. Rezultatul
obtinut la activitatea didactica (lectie) constituie element de departajare, in cazul indeplinirii
cumulativ a tuturor criteriilor mai sus mentionate.
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GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,ALEXANDRINA SIMIONESCU
GHICA” TARGOVISTE
 Să nu fi fost sancționat disciplinar, obținând calificativul Foarte Bine pentru activitatea
desfășurată în ultimii 5 ani școlari;
 Atestat de absolvire a cursurilor Step by Step - modulul I şi II;
 Punctaj minim de 60 puncte, obținut la fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților
participanți la etapele de mobilitate a personalului didactic;
 Probă practică în specialitate- susținerea unei lecții demonstrative și obținerea a cel puțin 90
puncte, conform fișei de evaluare a lecției din anexa 4 la Metodologie.
NOTA:
Condițiile specifice mai sus-menționate trebuie îndeplinite cumulativ.
Rezultatul obținut la activitatea demonstrativă constituie element de departajare în caz
de egalitate.
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIȘTE
 Probă practică în specialitate; Proba practică în specialitate constă în susținerea unei lecții
demonstrative și analiza acesteia, iar acordurile se emit în ordinea descrescătoare a
punctajelor, dar nu și pentru cadrele didactice care obțin mai puțin de 90 puncte((Fișa de
evaluare a activității didactice în cadrul inspecției speciale/curente la clasă pentru acordarea
gradului didactic II).
Lecțiile demonstrative se vor desfășura la 2 zile de la data depunerii dosarului. Subiectele
activităţilor și grupele la care se vor desfășura lecțiile demonstrative se stabilesc prin
tragere la sorți, în perioada prevăzută pentru pretransfer/transfer, conform calendarului de
Mobilitate a personalului didactic de predare din invăţământul preuniversitar pentru anul
şcolar 2018-2019.
 Atestat de absolvire a cursurilor Step by Step - modulul I şi II
 Experienţă de predare în alternativa Step by Step de cel putin 1 an
 Fișă de evaluare – minim 50 puncte
 Să nu fi fost sancționat disciplinar în activitatea didactică, obtinand calificativele Foarte
Bine pentru activitatea desfășurată în ultimii 5 ani școlari
Conditiile trebuie indeplinite cumulativ
Punctajul obţinut la inspecţia susţinută la clasă reprezintă criteriul de departajare intre
candidaţii care indeplinesc cumulativ celelalte condiţii specifice (se vor lua punctajele in
ordine descrescătoare).
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GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 TÂRGOVIȘTE
 Calificativul ”foarte bine” obținut în ultimii 4 ani școlari încheiați;
 Cel puțin 2 ani vechime de predare în alternativa educațională Step by Step;
 Minimum 50 puncte obținute la fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți
la etapele de mobilitate a personalului didactic;
 Inspecție la clasă (susținerea unei activități demonstrative în specialitatea postului la care
să obțină nota minimă 9, conform fișei de evaluare a lecției din anexa 4 din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în
anul şcolar 2018-2019 apobată prin OMEN nr. 5485/2017, cu modificările și completările
ulterioare.
NOTA
Condițiile specifice mai sus menționate trebuie îndeplinite cumulativ.
Rezultatul obținut la activitatea demonstrativă constituie element de departajare în caz
de egalitate.
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 TÂRGOVIȘTE
 Calificativul foarte bine obținut în ultimii 4 ani;
 Punctaj minim de 50 puncte obținut la fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților
participanți la etapele de mobilitate a personalului didactic;
 Susținerea unei activități demonstrative în specialitatea postului vizat, la o grupă de
preșcolari din grădiniță care va fi evaluată conform fișei de evaluare a lecției din anexa 4 la
metodologie de către o comisie specială alcătuită din doi membrii. Nota minimă de
promovare este 9 (nouă)
Notă
Condițiile specifice de mai sus menționate trebuie îndeplinite cumulativ
Rezultatul obținut la activitatea demonstrativă constituie element de departajare în caz
de egalitate.
LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE
 Inspecție la clasă, în specialitatea postului, finalizată cu minim media 9,50;
 Evaluarea portofoliului conținând documentele specificate în Anexa 2 la Metodologia cadru
privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul
școlar 2018 – 2019;
 Calificativul Foarte Bine în ultimii 4 ani școlari;
 Rezultate la concursuri și olimpiade școlare înregistrate în calendarul MEN.
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” TÂRGOVIȘTE
Criterii specifice pentru catedre/posturi vacante de învățător/institutor pentru
învățământ primar/profesor pentru învățământ primar, alternativa “Step by Step”
 Sa nu aiba sanctiuni disciplinare in activitatea didactica in ultimii 5 ani
 Calificativ ,,Foarte Bine” obtinut in ultimii 5 ani în activitatea didactică.
 Punctajul minim pentru evaluarea personalului didactic conform anexei nr. 2 din
metodologie este 60 puncte.
 Susţinerea unei lecţii demonstrative în specialitatea postului/catedrei vizate spre ocupare, la
un colectiv de elevi din școală, lecţie care va fi evaluată conform fișei de evaluare a lecției
din anexa 4 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învățământul preuniversitar în anul școlar 2018—2019, de către o comisie alcătuită din 2
membrii numiți de către directorul unității școlare. Nota minima de promovare este 9,50
(nouă 50%)
 Competențe în utilizarea TIC dovedite prin diplome, atestate, certificate în domeniu.
 Experiență de predare în alternativa ,,Step by Step,, de cel puțin 1 an.
Notă: Condițiile specifice mai sus menționate trebuie îndeplinite cumulativ. Rezultatul
obținut la activitatea la clasă constituie element de departajare în caz de egalitate între
candidați.
Criterii specifice pentru catedre/posturi vacante învățământ gimnazial
 Sa nu aiba sanctiuni disciplinare in activitatea didactica in ultimii 5 ani
 Calificativ Foarte Bine obtinut in ultimii 5 ani
 Punctajul minim pentru evaluarea personalului didactic conform anexei nr. 2 din
metodologie este 70 puncte.
 Susţinerea unei lecţii demonstrative în specialitatea postului/catedrei vizate spre ocupare, la
un colectiv de elevi din școală, lecţie care va fi evaluată conform fișei de evaluare a lecției
din anexa 4 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învățământul preuniversitar în anul școlar 2018—2019, de către o comisie alcătuită din 2
membrii numiți de către directorul unității școlare. Nota minima de promovare este 9,50
(nouă 50%)
 Competențe în utilizarea TIC dovedite prin diplome, atestate, certificate în domeniu.
Notă: Condițiile specifice mai sus menționate trebuie îndeplinite cumulativ. Rezultatul
obținut la activitatea la clasă constituie element de departajare în caz de egalitate între
candidați.
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”I. ALEXANDRU BRĂTESCU VOINEȘTI” TÂRGOVIȘTE
 Calificativul Foarte Bine obținut în ultimii 2 ani școlari;
 Susținerea unei lecții demonstrative în specialitatea postului solicitat, la care candidatul să
obțină minim nota 9.50, conform fișei de evaluare a lecției (anexa nr.4 din Metodologiacadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în
anul școlar 2018-2019);
 Inițiator/ organizator/ membru pentru cel puțin 2 proiecte extracurriculare cu tematică
diferită.
Condițiile specifice mai sus menționate trebuie îndeplinite cumulativ.
Rezultatul obținut la activitatea didactică (lecție) constituie element de departajare
între candidați, în caz de egalitate.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIȘTE






Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
Să dețină calificativul Foarte bine în ultimii 4 ani școlari;
Dovada efectuării unor cursuri / formări specifice lucrului cu copiii / adulții aflați în
dificultate / cu dizabilități;
Vechime în învățământul special / special integrat, minimum 4 ani, iar pentru cadrele
didactice din învățământul de masă, activități cu elevii cu cerințe educative speciale, în
ultimii 4 ani, dovedite cu următoarele tipuri de documente justificative : Certificat de
Orientare Școlară și Profesională și Plan de Intervenție Personalizat, avizate de C.J.R.A.E.
Dâmbovița;
Pentru posturile de Profesor de psihodiagnoză, se solicită condițiile mai sus menționate și
Atestat de liberă practică, emis de Colegiul Psihologilor din România.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PICTOR NICOLAE GRIGORESCU” TITU






Să nu fie sancționati disciplinar in ultimii 5 ani.
Punctaj minim 60 de puncte, conform Metodologie cadru privind mobilitatea (Anexa 2).
Cursuri de formare în specialitate – minim 3 cursuri.
Inițiere/coordonare/organizare de minim 3 activități extracurriculare cu tematici diferite.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂRFURI
 Experiență în activitățile desfășurate cu elevi/preșcolari cu C.E.S. sau aflați în regim de
plasament familial.
LICEUL TEORETIC ”MIHAI VITEAZUL” VIȘINA
 Promovarea inspecției la clasă cu minim nota 9,00.
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LICEUL TEHNOLOGIC VOINEȘTI
 Experiența în coordonarea/implementarea unui proiect educațional la nivel
local/județean/regional/ național sau participare la activități de voluntariat;
 Inspecție la clasă (susținerea unei lecții demonstrative în profilul postului la care candidatul/
candidații să obțină minim 90 de puncte dintr-un total de 100 de puncte);
 Rezultate obținute cu elevii la olimpiadă/simpozion/concurs inclus în CAEN/CAER, faza
locală/județeană/națională;
 Abilități de operare pe calculator, certificate prin diplome sau adeverințe;
 Obținerea calificativului Foarte bine în ultimii doi ani școlari încheiați;
 Minimum 50 puncte obținute la fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți
la etapele de mobilitate a personalului didactic.
 Membru într-o comisie de lucru/responsabil comisie metodică/de lucru în ultimii 2 ani
școlari încheiați.
Notă:
Conditiile trebuie indeplinite cumulativ.
Punctajul obţinut la inspecţia susţinută la clasă reprezintă criteriul de departajare intre
candidaţii care indeplinesc cumulativ celelalte condiţii specifice (se vor lua punctajele in
ordine descrescătoare).
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULCANA PANDELE
 Să nu fi fost sancționat/ă disciplinar în activitatea didactică, obținând calificativele Foarte
Bine pentru activitatea desfășurată în ultimii 4 ani școlari încheiați.
 Rezultate la olimpiade și concursuri, cel puțin la nivel județean.
 Experiență practică în activitatea didactică pentru integrarea copiilor cu CES în
învățământul de masă.
 Abilități de operare pe calculator.
Condiţiile trebuie îndeplinite cumulativ.
COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA
 Calificativ FOARTE BINE pe ultimii patru ani;
 Cea mai mare notă la inspecţia la clasă, dar nu mai mică de 9,50;
 Rezultate notabile (premii şi menţiuni la olimpiade şi concursuri naţionale – local / judeţean
/ naţional);
 Fără sancţiuni în anul curent.
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COLEGIUL NATIONAL 'CONSTANTIN CANTACUZINO' TARGOVISTE

 În conformitate cu prevederile art. 4, ali. (2), litera f) din Metodologia- cadrul,
aprobată prin O.M.E.N. 485/13.11.2017, pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate care necesită “Avizul liceului pedagogic”,
în etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar,
inclusiv cadrele didactice titulare, trebuie să prezinte în perioadele de înscriere şi
de verificare a dosarelor la aceste etape conform Calendarului, acordul
directorului liceului pedagogic eliberat în baza criteriilor stabilite de consiliul
de administrație al unității de învățământ, avizat de inspectorul şcolar, în care se
precizează etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat.

Președintele Comisiei de Mobilitate
a Personalului Didactic
Inspector Școlar General Adjunct,

Consilier juridic,
Tudor DUMITRESCU

Prof. Gabriela ISTRATE
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