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Criteriul pentru eliberarea acordului directorului liceului pedagogic
Criteriul pentru eliberarea acordului directorului liceului pedagogic, necesar
cadrelor didactice în vederea ocupării posturilor/catedrelor/orelor vacante de la Colegiul Naţional
Pedagogic Carol I, pe perioada stării de alertă.
Criteriul stabilit de către Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional Pedagogic Carol
I, în şedinţa din 12.02.2021, conf. art. 4, al. 2, lit. f din Metodologia – cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021 – 2022, aprobată
prin OMEC 5991/2020 este obţinerea a minimum 90 de puncte la interviu în specialitate, pentru
toate specializările.
Interviul constă în:
susținerea unui plan de lecție, în specialitatea postului, realizat de către candidat, tema și
clasa fiind propuse de către comisia de examen (50 puncte);
verificarea de către candidat a unui proiect didactic elaborat de un elev de la clasele cu
profil pedagogic, specializarea învăţător – educatoare (50 puncte).
Pentru disciplinele Informatică și Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Tehnologia
Informației și a Comunicațiilor, Opțional în domeniul Informatică/ Tehnologia Informației și a
Comunicațiilor, candidații vor susține un proiect didactic în specialitea postului pe care concurează
(tema și clasa fiind propuse de către comisia de examen), iar punctajul minim necesar pentru
obținerea acordului este de 9 puncte din 10.
Cererile se depun în zilele de 25, 26 februarie, 1, 2 martie 2021 (e-mail
colegiulcarol@gmail.com), iar interviul de specialitate se susţine în maximum 48 de ore de la data
depunerii cererii, pentru toate etapele de mobilitate.
Acordul directorului liceului pedagogic se emite candidaţilor care obţin cel puţin 90 de
puncte la interviul de specialitate.

Director,
Prof. Gheorghe I. RADU
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU MOBILITATEA PERSONALULUI
DIDACTIC
Cod: PO-09.03.
Ediţia I, data 29.01.2021

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ,
A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII OPERȚIONALE

Elemente privind
responsabilii/operatiunea
Aprobat
Verificat
Elaborat
Luat la cunostință

Numele si prenumele
Radu Gheorghe
Cealicu Sebastian
Palade Coralia

Functia
Director
Director adjunct
Responsabil CEAC
Comisia de
mobilitate din
unitatea de
învățământ

Semnătura

Data
29.01.2021
29.01.2021
26.01.2021
29.01.2021

Difuzare electronică

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII OPERȚIONALE
Ediţia sau după caz, revizia

Componenta

Modalitatea

Data de la care se aplică prevederile

în cadrul ediţiei

revizuită

reviziei

ediţiei sau reviziei ediţiei

1

2

3

4

Ediţia I

x

x

29.01.2021

Revizia 1

15.02.2021
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3. LISTA PERSOANELOR CARE DIFUZEAZĂ EDIȚIA/REVIZIA PROCEDURII OPERAȚIONALE
Scopul
difuzării
Aplicare

Exemplar
nr.
1

Compartiment

Funcţia

Numele
şi
prenumele
Radu Gheorghe

Data primirii

Semnătura

Management

Director

29.01.2021

Cealicu
Sebastian
Georgescu
Viorela

29.01.2021

Difuzare
electronică
Difuzare
electronică
Difuzare
electronică
Difuzare
electronică
Difuzare
electronică
Difuzare
electronică

Aplicare

2

Management

Aplicare

3

Secretariat

Director
adjunct
Secretar șef

informare

4

Comisia de mobilitate

Responsabil

Evidenta

5

CEAC

Responsabil

Palade Coralia

29.01.2021

Arhivare

6

Secretariat

Secretar șef

Georgescu
Viorela

29.01.2021

29.01.2021
29.01.2021

4. SCOP
Procedura descrie parcurgerea etapelor de mobilitate, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul
2021-2022 si a hotărârii Consiliului de adrninistrație privind aprobarea şi aplicarea criteriilor stabilite de
Consiliul
de Adrninistratie
al unității de învățărnânt în vederea obținerii
avizului directorului
liceului
pedagogic, începând cu etapa de întregire a normei didactice de predare învățare-evaluare.
5. DOMENIUL

DE APLICARE

Se aplică tuturor cadrelor didactice care solicită acordul directorului liceului pedagogic în vederea ocupării posturilor /
catedrelor vacante complete şi incomplete de la Colegiul Național Pedagogic Carol I Câmpulung, pentru anul scolar 20212022, în toate etapele de mobilitate.
6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
1. Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
2. Anexa la O.M.E.C. nr. 5991/11.11.2020, METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI
DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022

3. Regulamentul-cadru pentru organizarea și funcționerea consorțiitor școlare, aprobat prin ordin al ministrului
educeției, cercetării, tineretului și sportului nr. 5488/2011.
4. Ordin MEC nr.4812/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea si funcționarea
învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar.

7. DEFINITII SI ABREVIERI
7.1 DEFINITII
Etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar și activitățile aferente
acestora se organizează conform METODOLOGIEI – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE
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PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 şi sunt, în ordinea în care se desfăşoară,

următoarele:
a) constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ, a aprobării
proiectelor planurilor de şcolarizare și a ofertei educaționale;
b) constituirea normei didactice de predare, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, în
ordine, a personalului didactic de predare titular, respectiv a cadrelor didactice debutante repartizate pe posturi
publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6);
c) întregirea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare titular în două sau mai multe unităţi de
învăţământ ori pe două sau mai multe specializări şi completarea normei didactice de predare pe perioadă
nedeterminată/determinată a personalului didactic de predare titular la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care
este titular/consorțiului şcolar sau în unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate, urmată de completarea normei
didactice de predare pe perioadă determinată pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) la
nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ sau în unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate, cărora li se poate constitui cel
puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
d) soluţionarea cererilor de transfer, la nivelul unităţilor de învăţământ, ale cadrelor didactice titulare detaşate în
interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate;
e) constituirea normei didactice de predare, întregirea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe
durata de viabilitate a postului/catedrei în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe
specializări, urmată de completarea normei didactice de
predare pe perioadă determinată, la nivelul unităţilor de învăţământ în care sunt angajate, pentru cadrele didactice
angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică
de predare în baza documentelor de repartizare pe post/catedră;
f) stabilirea personalului didactic de predare care îndeplinește condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie
2021 şi a personalului didactic de predare titular din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific
de doctor, care se menţine în activitate ca titular peste vârsta de pensionare în anul şcolar 2021-2022;
g) stabilirea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi publicarea acestora în vederea ocupării cu
personal didactic de predare;
h) completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare,
respectiv pe perioadă determinată a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), urmată de
completarea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei
pe perioadă determinată la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate
de normă didactică de predare la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care sunt angajate sau la nivelul consorţiului
şcolar în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
i) transferarea personalului didactic de predare titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar
de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în
învățământ, sesiunea 2021, disponibilizate prin
restrângere de activitate, prin restructurarea reţelei şcolare sau prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ;
j) modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe
durata de viabilitate a postului/catedrei, dacă postul este vacant, pentru cadrele didactice calificate, care au dobândit
definitivarea în învăţământ sau care promovează
examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2021 şi au promovat concursul naţional de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, în condiţiile Legii nr. 1/2011
cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare concurs naţional, cu nota/media de repartizare minimum
7 (şapte), conform art. 64 alin. (8);
k) pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ sau la cerere, după caz, pentru apropiere de domiciliu ori prin
schimb de posturi al personalului didactic de predare titular și al cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin.
(4) și alin. (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2021, urmat de
modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a
postului/catedrei cărora nu li se poate constitui o normă didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare
pe post/catedră sau prin schimb de posturi;
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l) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2021-2022, pentru personalul didactic de predare
angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ
şi a obţinut nota/media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2020 şi/sau 2019, respectiv
2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru
învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile prezentei Metodologii;
m) repartizarea posturilor didactice/catedrelor vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în baza notei la
proba scrisă sau a mediei de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), după caz, obţinute de candidaţi la
concursul naţional, sesiunea 2021, în condiţiile metodologiei;
n) repartizarea candidaților cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la
concursul național, sesiunea 2021, cu păstrarea statutului de cadre didactice titulare, și a cadrelor didactice debutante
prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ,
sesiunea 2021, și au obținut minimum nota la proba scrisă sau media de repartizare 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8),
după caz, în cadrul concursului național, sesiunea 2021, pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea
acestora, în condițiile metodologiei;.
o) stabilirea personalului didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular în
învăţământul preuniversitar şi se reîncadrează în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2021-2022, cu condiția
suspendării pensiei pe durata reîncadrării;
p) detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar, precum
şi a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru
obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2021;
q) stabilirea continuităților pentru detaşare la cerere şi detașarea la cerere în baza rezultatelor obținute la concursul
național, sesiunea 2021, în condiţiile metodologiei;
r) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată în baza
notei sau mediei de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (9), după caz, obţinute la concursul naţional,
sesiunea 2021, în ordinea descrescătoare a notelor sau mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care
beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2021-2022 în baza notei/mediei de
repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (9), la concursurile naţionale, sesiunile 2020 şi/sau 2019, respectiv
2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile metodologiei;
s) detaşarea la cerere prin concurs specific a personalului didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar,
precum şi a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru
obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2021;
t) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2021-2022, pentru personalul didactic de predare
angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a obţinut nota/media de repartizare minimum 5
(cinci), conform art. 64 alin. (9), după caz, la concursurile naţionale, sesiunile 2020 şi/sau 2019, respectiv 2020, 2019,
2018 şi/sau 2017 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile metodologiei;
u) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată, prin
concurs naţional, în baza notei sau mediei de repartizare de minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9), după caz,
obţinute la concursul naţional, sesiunea 2021;
v) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată, în
baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (9), după caz, obţinute la concursurile
naţionale, sesiunile 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 sau 2015, respectiv în baza notei/mediei de repartizare minimum 5
(cinci), conform art. 64 alin. (9), obţinute la concursurile naţionale, sesiunile 2020, 2019 sau 2018, în condiţiile
metodologiei;
w) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate cu personal didactic de predare calificat prin
plata cu ora;
x) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate prin concurs/testare organizat(ă) la nivel
judeţean/nivelul municipiului Bucureşti;
y) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pe parcursul anului şcolar, în condițiile prezentei
Metodologii.

Comisia constituită la nivelul unității de învățământ:
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Comisia de mobilitate de la nivelul unității de învățământ, constituită din cadre didactice titulare, prin decizia a
directorului unității de învățământ, la propunerea consiliului profesoral, verifică dosarele de înscriere,
documentele de studii, avizele și atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
vacante solicitate și îndeplinirea condițiilor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
vacante prin transfer/pretransfer, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare
din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, inclusiv îndeplinirea condițiilor specifice pentru ocuparea
posturilor didactice/catedrelor vacante, avizate de inspectoratul scolar, aprobate de consiliul de adrninistrație
şi aplicate pentru ierarhizarea departajarea candidațior.
In comisia de mobilitate constituită la nivelul unității de învățământ nu se numesc cadre didactice titulare care
fac parte din consiliul de administrație.
Comisia de mobilitate de la nivelul unității de învățământ, constituită din cadre didactice titulare care nu
participă la etapa de transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau ca urmare a restructurarii rețelei
școlare, are urmatoarea componentă:
a) presedinte, cadru didactic titular membru în Comisia pentru Evaluare și Asigurare a Calității din unitatea de
învățământ sau în comisia pentru curriculum din unitatea de învăţământ;
b) membri: 2-10 cadre didactice titulare din unitatea de învățământ, în funcție de numărul și disciplinele
aferente posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul unității de învățământ.
7.2. ABREVIERI
7.2.1. C.N.P.C. - Colegiul Național Pedagogic Carol I
7.2.3. M.E.C.- Ministerul Educatiei si Cercetarii
7.2.4. l.S.J. AG - Inspectoratul Scolar Județean Arges
7.2.5. C.E.A.C. - Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității
7.2.6. C.A. - Consiliul de Adrninistrație
7.2.7. CM - Comisia de mobilitate de la nivelul unității de învățământ
7.2.8. CC - Comisia pentru curriculum
Prin Metodologie se înțelege Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul
preuniversitar în anul scolar 2021-2022
8. DESCRIEREA PROCEDURII

NR.CRT.

ACTIVITATE

1.

Constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor ca
urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ, a
aprobării proiectelor planurilor de şcolarizare și a ofertei
educaționale;

2.

Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post
catedră a personalului didactic titular, conform prevederilor
art.19, alin. (3) şi (4) din Metodologie, întocmirea, de către
unitățile de învățământ, a listelor cuprinzând cadrele
didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în
activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani,
în baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018,
conform
prevederilor art. 284 alin. (11) din Legea nr. 1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi a listelor

TERMEN

RESPONSABI
L

Conform
calendarului
mobilității, anexa
nr. 19 la

Director
prof. Radu
Gheorghe

Metodologie

Conform
calendarului
mobilității, anexa
nr. 19 la

Director
prof. Radu
Gheorghe

Metodologie
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cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește
condițiile legale de pensionare începând cu data de 1
septembrie 2021, pe baza cererilor înregistrate la
secretariatele unităților de învățământ și comunicarea
acestora la inspectoratul școlar:
a) pentru limită de vârstă;
b) la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare
anticipată parțială.
3.

Constituirea normei didactice de predare -învățare evaluare pentru personalul didactic titular, în baza
documentelor de numire/ transfer/ repartizare
pe post/ catedră (Art. 21 (1) )

4.

Întregirea normei didactice de predare -învățare evaluare pentru personalul didactic titular în două sau mai
multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe
specializări (Art. 24(1)

5.

Completarea normei didactice de predare -învățare evaluare a personalului didactic titular la nivelul
unității/unitatilor de învățământ
în care este
titular/consortiului scolar (Art. 25, al 1)

6.

Stabilirea personalului didactic care îndeplinește
condițiile prevăzute la art. 29 alin. (4) și (5) din
Metodologie și se menține în activitate ca titular în
functia didactică, la cerere

7.

Stabilirea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante și
publicarea acestora în vederea ocuparii cu personal
didactic pe site-ul scolii şi la avizier. Reactualizarea
listei posturilor vacante se realizează după fiecare
etapă de mobilitate,
conform calendarului (anexa
19).

8.

Comisia de mobilitate de la nivelul unităţii de
învăţământ, constituită conform prevederilor art. 31 alin.
(8), verifică dosarele de înscriere, documentele de studii,
avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante solicitate şi îndeplinirea
condiţiilor necesare pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante prin transfer, conform
prezentei metodologii, inclusiv îndeplinirea tuturor condiţiilor
specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
vacante, în situaţia în care unitatea de învăţământ a stabilit
astfel de condiţii, avizate de inspectoratul şcolar.
În situaţia în care două sau mai multe cadre didactice
îndeplinesc toate condiţiile specifice şi solicită acelaşi post
didactic/catedră vacant(ă), precum şi în situaţia în care
unitatea de învăţământ nu a stabilit condiţii specifice de
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ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante şi două
sau mai multe cadre didactice solicită acelaşi post
didactic/catedră vacant(ă), comisia de mobilitate constituită
la nivelul unităţii de învăţământ realizează ierarhizarea
cadrelor didactice conform punctajelor finale stabilite la
nivelul inspectoratului şcolar,potrivit anexei nr. 2, şi
înaintează consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ, prin raport scris, propuneri pentru ocuparea
posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul
unităţii de învăţământ. În situaţia punctajelor egale,
departajarea se realizează în baza criteriilor
socioumanitare dovedite prin documente justificative.
9

10.

Completarea normei didactice de predare-invatareevaluare a personalului didactic titular la nivelul
inspectoratului școlar se realizează în ședința de
repartizare organizată de comisia de mobilitate a
personalului didactic din învățărnântul
preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului
școlar, pentru candidații care au solicitat şi cărora Ii sa eliberat acordul/ avizul directorului de liceu
pedagogic, conform condițiilor stabilite de C.A. şi
avizate de inspectorul școlar care coordonează
activitatea liceelor pedagogice, în care se precizează
etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat.
Transferarea
personalului didactic titular
disponibilizat prin restrangere de activitate, prin
restructurarea retelei scolare sau prin desfiintarea
unor unitati de tnvatamant / Pretransferul consimtit
între unitățile de învățământ, la cerere, a
personalului didactic titular
I. Criterii pentru obtinerea acordului directorului
liceului pedagogic
Criteriul stabilit de catre Consiliul de administratie,
conform art.4, al.2, lit.f din Metodologia-cadru privind
mobilitatea personalului didactic de predare din
învățământul preuniversitar în anul scolar 2021-2022
pentru eliberarea acordului directorului
liceului
pedagogic, necesar cadrelor didactice în vederea
ocuparii posturilor/catedrelor vacante, începand cu
etapa de întregire a normei didactice de predareînvățare-evaluare de la Colegiul National Pedagogic
Carol I este obținerea a minimum 90 de puncte la proba
de interviu, pentru toate specialitatile.
Criteriul stabilit pentru etapa de transfer consirntit între
unitățile de învățământ nu mai poate fi modificat și
este valabil și pentru etapa de pretransfer consimțit
între unitățile de învățărnânt. Grilele de evaluare aferente
probei de interviu sunt parte integrantă a prezentei
proceduri.
Comisia pentru curriculum constituită la nivelul unității
are obligația de a elabora documentele specifice
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aplicării acestora (fișa de apreciere și notare a proiectului
de lecție, fișa de apreciere și notare a capacității de
îndrumare a proiectării didactice) înregistrate la
secretariatul unitatii școlare. Unitatea de învățământ are
obligația de a face publice aceste condiții prin afișare la
avizierul școlii si pe site- ul propriu.
II. Acordul directorului liceului pedagogic
a) inregistrarea cererilor, însoțite de documentele
justificative prin transmiterea pe adresa de e-mail (cu
confirmare de primire).

25, 26 februarie,
1, 2 martie 2021,
pentru toate
etapele de
mobilitate

Ill. Organizarea /desfășurarea probei de interviu
1) comisia pentru curriculum se întrunește pentru
clarificarea rnodalității de organizare şi desfașurare a
probelor interviu pentru disciplinele la care există posturi/
catedre vacante complete si incomplete, conform prezentei
proceduri.
- CC transmite CA spre aprobare rnodalitățile de organizare
şi desfașurare a probelor de interviu, inslusiv comisia
pentru evaluare
2) CC face propuneri de subiect, clasa, tip lecție pentru
proba de interviu, cu 24 de ore înainte de data la care un
candidat poate depune cererea.
3) proba de interviu se susține față în față / on-line sincron
(videoconferință)folosind aplicația zoom, în maximum 48 de
ore de la data depunerii cererii.
4) - cadidatul trimite proiectul de lecție cu o oră înainte de
ora stabilită pentru începerea interviului, pe adresa
electronică a școlii (colegiulcarol@gmail.com);
- cadidatul primește proiectul de lecție al elevului
practicant cu o oră înainte de ora stabilită pentru începerea
interviului, pe adresa electronică personală.
Evaluatorii completeză documentele evaluarii:fișa de
apreciere și notare a proiectului de lecție, fișa de apreciere
și notare a capacității de îndrumare a proiectării didactice.
Membrii evaluatori au dreptul de a adresa candidatului
întrebari.
5) Rezultatele se afisează în ultima zi în care s-a
susținut proba de interviu, la avizierul unității, ora 16.
6) Emiterea acordul directorului liceului pedagogic eliberat
în baza criteriilor stabilite de consiliul de administrație al
unității de învățământ, avizat de inspectorul şcolar care
coordonează activitatea liceelor pedagogice.
7) Eliberarea acordului candidaților care au obținut
minimum 90 de puncte la proba de interviu.
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IV. lerarhizarea candidatilor si întocmirea
raportului scris
Comisia de mobilitate ierarhizează cadrelor didactice
conform punctajelor stabilite la nivelul inspectoratului
scolar și înaintează consiliului de adrninistrație al unității
de învățământ, prin raport scris,
propuneri
pentru
ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante
existente la nivelul unitații de învățământ; în situația
punctajelor egale, departajarea se realizează în
baza criteriilor socioumanitare dovedite prin documente
justificative. Raportul scris se întocmește conform
anexei nr. 18 din metodologie.
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Stabilirea listei finale si validarea acesteia
C.A. stabilește lista finală a cadrelor didactice pentru
care se acordă pretransferul și validează această
listă.
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Emiterea acordului/refuzului
Directorul emite, în ordinea ierarhizării, acordul pentru
transfer/ acordul de principiu pentru cadrele didactice
situate pe locurile 2, 3, .... Pentru candidatii care nu
au obtinut minimum 90 de puncte la proba practică se
emite adresa de neacordare a consimțărnântului
privind transferal/pretransferul.
Directorul înștiințează în scris inspectoratul cu privire la
deciziile de acordare/ refuz a/al transferului/
pretransferului, conform modelului prevăzut în anexa nr
18.
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