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INTRARE / IESIRE NP..~c;g 

CONDIŢIILE SPECIFICE DE OCUP ARE A POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR VACANTE 
PRIN TRANSFER/ PRETRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (4) din Metodologia- cadru privind mobilitatea personalului didactic 

de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 aprobată prin OMEC nr. 

5991/ll. ll.2020 cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de mobilitate din cadrul Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Ilfov a analizat şi avizat condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice 1 catedrelor 

vacante in cadrul etapei de transfer/ pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar. 

Nr.crt 

1. 

2. 

Unitatea de 
învăţământ 

LICEUL TEORETIC 
"IOAN PETRUS" 
OTOPENI ILFOV 

ŞCOALĂ 
GIMNAZIALĂ NR2 

VOLUNTARI 

Condiţii specifice 
avizate de Comisia judeţeană de mobilitate a ISJ Ilfov 

-Minim Definitivatul 
-Obtinerea calificativului " Foarte bine" in ultimii 5 ani sau în 
perioada de activitate dacă e mai mică de 5 ani. 
-Recomandarea Consiliului de Administratie din care sa rezulte ca nu 
a fost sanctionat si nu a avut sesizari din partea parintilor 
comunitatii. 
-Obtinerea de performante cu elevii Ia disciplina de specialitate a 
postului dovedita prin : premii obtinute de elevi la olimpiade si 
concursuri scalare, rezultate foarte bune obtinute de elevi la 
examene nationale, implicarea elevilor si obtinerea unor rezultate 
deosebite in proiecte,comunicari stiintifice si simpozioane, pe 
disciplina de specialitate; 
-Implicarea in activitatea didactica-educativa reflectata prin 
documente justificative (diplome, certificate, proiecte, parteneriate, 
etc) 

Nivel de 
învăţământ 

Liceal 

-Minim Definitiv -Conduita morala profesionala dovedita prin Primar 
- Obtinerea calificativului " Foarte bine" in ultimii 5 ani sau în Invatator 
perioada de activitate dacă e mai mică de 5 ani. 
-Obtinerea performantei cu elevii, dovedita prin premii obtinute de 
elevi la olimpiade, concursuri etc. 
-Preocupare continua pentru perfectionare dovedita prin 
participarea la cursuri de formare si finalizata cu eliberare de 
adeverinte, certificate, diplome. 
-Minim Definitivatul Gimnazial 
- Obtinerea calificativului " Foarte bine" in ultimii 5 ani sau în Profesor 
perioada de activitate dacă e mai mică de 5 ani. 
-Obtinerea performantei cu elevii, dovedita prin premii obtinute de 
elevi la olimpiade, concursuri etc 
-Preocupare continua pentru perfectionare dovedita prin 
participarea la cursuri de formare si finalizata cu eliberare de 
adeverinte, certificate, diplome. 



3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

ŞCOALA 
GJMNAZIALA NR1 

COPĂCENI 

ŞCOALA 

GJMNAZIALĂ 
,.GHEORGHE 
CORNELIU" 
DOMNEŞTI 

GRĂDJNIŢA 
,.TĂRĂMUL 
PRIETENIE" 
DOMNEŞTI 

GRĂDINIŢA NR1 
TEGHES 
ŞCOALĂ 

GJMNAZIALĂ NR3 
BUFTEA 

ŞCOALĂ 
GIMNAZIALĂ NR 3 

BALACEANCA
CERNJCA 

ŞCOALĂ 
GJMNAZIALĂ 

"ANTON PANN" 
VOLUNTARI 

ŞCOALĂ 
GIMNAZIALĂ NR1 

CJOROGARLA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

- Obtinerea calificativului ,. Foarte bine" in ultimii 5 ani sau în 
perioada de activitate dacă e mai mică de 5 ani. 
-Credite transferabile în ultimii 3 ani acumulate din parcurgearea 
cursurilor de perfecţionare/programe de formare continuă; 
- Dovada competenţe calculator; 
-Abilitate de utilizare a unei platforme educaţionale; 
- Obtinerea calificativului " Foarte bine" in ultimii 5 ani sau în 
perioada de activitate dacă e mai mică de 5 ani. 
-Adeverinţă din care să reiasă că nu a fost sancţionat disciplinar pe 
întreaga perioadă a activităţii didactice; 
-Dovezi ale absolvirii unor cursuri/module de 
formare/perfecţionare în domeniul specialităţii; 
-Dovezi ale rezultatelor elevilor cu elevii proprii la concursuri în 
domeniul specializării saujşi examene naţionale (diplome şi 

adeverinţe director); 
-Dovezi ale implicării în diferite comisii de lucru (Metodişti, Consiliul 
consultativ de specialitate, CEAC etc.); 
-Prezentarea unei recomandări din partea CA-ului unităţii unde 
funcţionează în anul şcolar 2020-2021; 
-Competenţe digitale; 
-Participarea la concursuri şi olimpiade şcolare în calitate de 
asistent, membru în comisie, evaluator; 
-Rezultate deosebite obţinute cu elevii la olimpiade şi concursuri 
şcolare din calendarul MEN (FAZA DE MUNICIPIU/JUDEŢ). 

Primar 

Prescolar 
Primar 

-Minim Definitivat; Gimnazial 
- Calificativul "Foarte bine" în ultimul an şcolar; 
-50 de credite transferabile în ultimii 3 ani acumulate din 
parcurgerea cursurilor de perfecţionare/programe de formare 
continuă; 

-dovada competenţe calculator; 
-dovadă preegătire predare cursuri online; 
-documentecare să ateste profesionalismul 
(rezultate cu elevii la olimpiade, concursuri patronate de MEN în 
ultimii 3 ani; 
-recomandarea CA dincare să rezulte că nu a avut sesizari pertinente 
din partea părinţilor/ condamnări/ sancţiuni la nivelul unităţii; 
- Obtinerea calificativului ,. Foarte bine" in ultimii 5 ani sau în Gimnazial 
perioada de activitate dacă e mai mică de 5 ani. 
-Fără sancţiuni disciplinare; 
-Minim definitivat; 
-Participarea la cel puţin 2 cursuri de formare cu credite -
profesionale transferabile; 
-Organizarea şi participarea la activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare şi implicarea în activitatea scolii; 
- Obtinerea calificativuiui " Foarte bine" in ultimii 5 ani sau în 
perioada de activitate dacă e mai mică de 5 ani; 
-Preocupare pentru dezvoltarea personală dovedită prin 
participarea la cursuri de formare continuă finalizate cu eliberare de 
adeverinţe, certificate, diplome; 
-Iniţiereajcoordonareajparticiparea la proiecte educative. 

-Cursuri de perfecţionare Gimnazial 
-Calificativele pe ultimii trei ani: F.B.(Foarte bine) 
-Fără sancţiuni disciplinare. 
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11 
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ŞCOALĂ 
GIMNAZIALĂ "MIHAI 

EMINESCU" 
GHERMANESTI

SNAGOV 

ŞCOALĂ 
GIMNAZIALĂ NR.1 

CERNICA 

ŞCOALA 

GJMNAZIALĂ NR.1 
DASCALU 

ŞCOALĂ 
GIMNAZIALĂ NR.3 

VOLUNTARI 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

- Obtinerea calificativului .. Foarte bine" in ultimii 5 ani sau în 
perioada de activitate dacă e mai mică de 5 ani.. 
-Fără sancţiuni în ultimii ani de activitate, pentru cei cu o vechime 
mai mică de 5 ani, sau fără sancţiuni în ultimii 5 ani pentru cei cu o 
vechime mai mare de 5 ani. 
-Formare profesională privind utilizarea platformelor electronice de 
învăţare dovedită prin certificatefadeverinţe/liste de prezenţă. 
-Preocupare pentru formare profesională continuă, altele decât 
utilizarea platformelor educaţionale, dovedită prin 
adeverinţefcertificatefatestate. 
-.Participarea la activităţi extraşcolare şi extracurriculare în calitate 
de organizator. 
-.Rezultate ale elevilor la concursuri şi olimpiade la nivel 
localfzonalfjudeţeanfnaţional. 

-Calificativ FOARTE BINE la interviu cu o comisie desemnată de 
consiliul de administratie al şcolii. 
-Califica tivul «Foarte Bine>> obtinut in ultimi ani dovedit prin 
adeverinte si calificative 
-Adeverinta din care sa reiasa ca nu afost santionat disciplinar pe 
intreaga perioada a activitati didactice 
-Dovezi ale existentei celor 90 de credite profesionale transferabile 
cumula te conform Metodologiei de formare continuă. 
-Dovezi ale rezultatelor cu elevii propri la concusrurile.folimpiadele 
in domeniul specilizari sau / exemene nationale (Diploma si 
adeverinta director) 
-Particioarea la oroiecte si oro~ramme oatioanale si internationale. 
-Absolvire curs de perfecţionare în specialitatea postului în ultimii 3 
ani 
-Contribuţie la prestigiul unităţii şcolare prin activitatea reflectată în 
rezultatele elevilor, în pregătirea suplimentară a elevilor pentru 
evaluări naţionale, concursuri şi olimpiade şcolare 
-Obţinerea performanţei cu elevii la disciplina de specialitate a 
postului, dovedită prin: premii obţinute de elevi la olimpiade şi 

concursuri şcolare, rezultate foarte bune obţinute de elevi la 
examene naţionale, implicarea elevilor şi obţinerea unor rezultate 
deosebite în proiecte, comunicări ştiinţifice şi simpozioane, pe 
disciplina de specialitate 
-Atitudine pozitivă faţă de activitatea didactică-educativă reflectată 
îndocumente justificative (diplome,certificate,proiecte, parteneriate 
etc.) 
-Disponibilitate la cerinţele actuale ale sistemului de învăţământ: 
activităţi extracurriculare, solicitări diverse, dovedită prin 
documente 
- Obtinerea calificativului .. Foarte bine" in ultimii 5 ani sau în 
perioada de activitate dacă e mai mică de 5 ani.. 
-Sa aibă minim Definitivat în învatamant 
- Sa aibă preocupare pentru perfectionarea continuă dovedită prin 
participarea la cursuri de formare si finalizata cu eliberare de 
adeverinte/cetificate /diolome/etc 

Gimnazial 

Gimnazial 

Preşcolar 

Primar 
Gimnazial 

Gimnazial 

"Art. 30 (4) Condiţiile specifice stabilite pentru etapa de transfer consimţit Între unităţile de Învăţământ nu mai 
pot fi modificate şi rămân valabile şi pentru etapa de pretransfer consimţit intre unităţile de Învăţământ şi de 
modificare a repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a 
postului/catedrei. Aceste condiţii trebuie să fie aceleaşi pentru toate posturile didactice/catedrele vacante, se 
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avizează de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate luând În considerare faptul că acestea 
trebuie să nu fie discriminatorii, să nu Încalce şi să nu fie contrare prevederilor prezentei Metodologii şi 
legislaţiei În vigoare. Condiţiile specifice nu reprezintă criteriu de ierarhizare. 
Unităţile de Învăţământ au obligaţia de a le face publice prin afişare la avizierul unităţii de Învăţământ şi pe 
site-ul propriu, dacă există. 
(5) Aplicarea prevederilor alin. (4) se suspendă pe durata stării de alertă, În contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricţiilor 
privind adunările publice d ~ ~ţile de resort." 
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INSPECTOR ŞCO LA ENERAL NCT 
Prof. Dr. Ion DOG 

Inspectori şcolari pently'U/~·H1...,.. a ementul resurselor umane, 
Prof. Mariana GRASU 
Prof. Gheorghe STANC 


