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Către Consiliul de Administratie al ISJ Ilfov 
Referitor: condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice I catedrelor vacante în cadrul etapei de pretransfer I modificare a 

repartizării angajatilor pe durata de viabilitate a postului, avizate de Comisia judeţeană de mobilitate constituite la nivelul ISJ ILFOV: 

în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (4) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învăfământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 aprobată prin OMEC nr. 5991111.11.2020 cu modificările şi completările ulterioare, 

vă solicităm validarea următoarele condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice I catedrelor vacante în cadrul etapei de 

pretransfer I modificare a repartizării angaja~lor pe durata de viabilitate a postului, avizate de Comisia judeţeană de mobilitate 

constituite la nivelul ISJ ILFOV: 

Condijii specifice Etapa Condijii specifice 
rNr. Unitatea de propuse spre aviziire (transfer I 

avizate de 
crt. învăţământ de către Consiliul de administraye al unită~i de pre transfer/ Comisia judeţeană de mobilitate a Obs. 

modificare 
învăţământ 

reoartizarel 
ISJ ILFOV 

1. • grad didactic definitivat; Transfer/ •grad didactic definitivat Art. 4 alil 12 
*calificativul 'Foarte bine' Pretransfer ' cafificativul 'Foarte bine' 
în ultimul an şcolar; în ultimul an şcolar; 
*50 de credite transferabile *50 de credite transferabile 
în ultimii 3 ani acumulate din parcurgerea cursurilor în ultimii 3 ani acumulate din 
de perfectionare/programe de formare continuă ; parcurgerea cursurilor de 
*dovada competenţe perfectionare/programe de formare 

ŞCOALA calculator; continuă; 
GllVl-IAZIALĂ NR. 1, 'dovadă pregătire predare *dovada competenţe 
LOCALITATEA cursuri online; calculator. 
CIOLPANI - *documente care să ateste 'dovadă preg!ltire predare 
GRĂDINIŢA NR. 2 profesionalismul (rezultate cu elevii la cursuri online; 
PISCU olimpiade,concursuri patronate de MEN în ultimii 3 *documente care sa ateste 

anij; profesionalismul (rezultate cu elevii la 
• inspectie speciala la clasa evaluate oonform fisei de olimplade,concursuri patronate de MEN 
evaluare anexa 4 la ordinul ministrului educaţiei şi în ultimii 3 ani); 
cercetării nr.5991/11 .11.2020; 
'recomandarea CA din care 
să rezulte că nu a avut sesizari pertinente din partea 
părinVlor/ sanctiuni la nivelul unltătli; 

2. ŞCOALA Grade didactice in ooncordanţă cu vechimea efectivă Transfer I Calificativul FOARTE BINE ob~nut în 
GIMNAZIALĂ NR. 1 la catedră Pretransfer ultimii ani de activilate (pentru cei care 
BERCENI Calificativul FOARTE BINE obVnut în uttmli 5 ani, au vechimea mai mică de 5 ani), 

dovedit prin adeverinţă de calificative şi punctaje dovedit prin adeverinţă de calificative şi 
Adeverinţă din care să reiasă că nu a fost sanctlonat punctaje 
disciplinar pe întreaga perioadă a activită~i didactice Adeverinţă din care să reiasă că nu a 
Dovezi ale absolvirii unor cursuri/module de fost sanctionat disciplinar pe întreaga 
perfec~onare în domeniul specialităpi perioadă a activită~i didactice 
Dovezi ale rezultatelor cu elevii proprii la concursurile Dovezi ale absolvirii unor 
I olimpiade în domeniul specializării sau/şi examene cursuri/module de perfecţionare în 
na~onale (diplome şi adevemţă director) domeniul specialită9i 
Participarea la proiecte şi programe judetene, Dovezi ale rezultatelor cu elevii proprii 
na~onale şi internaţionale la concursurile I olimpiade în domeniul 
Dovezi ale implicarii în diferite comisii de lucru specializării sau/şi examene naţionale 
(metodişti, consiliu consultativ de specialitate, ceac, (diplome şi adeverinţă director) 
membru sau responsabil etc.) Partlclparea la proiecte şi programe 
Prezentarea unei recomandari din partea ca-ului judetene, navonale şi internaţiona le 
unitatii unde functioneaza in anul scolar2020-2021, Dovezi ale implică rii in diferite comisii 
din care sa reiasa ca nu a avut sesizari din partea de lucru (metodişti, consiliu consultativ 
partntilor/condamnari de specialitate, ceac, membru sau 
Competenţe digitale I cursuri pentru predarea on-line responsabil etc.) 
Organizarea I participarea la activitati extrascolare I Prezentarea unei recomandari din 
extracurriculare partea ca-ului unitatii unde functioneaza 
Domiciliu in localitate / localitati apropiate în anul sc:olar 2020-2021, din care sa 
Punctajul obtinut in fisa de evaluare sa fie minim 70 reiasa ca nu a avut sesizari din partea 
puncte par1ntilor I condamnari 

Competenţe digitale I cursuri pentru 
predarea on-Hne 
Organizarea I participarea la activitati 
extrasc:olare I ex tracu rriculare 
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3. 

4. 

5. 

Liceul Tehnologic 
Bartiu A. Ştirbey 

Şcoala Gimnazială 
Nr.1, 1 Decembrie, 
l~ov 

Liceul Teoretic Nr. 1 
Periş - Şcoala 
Gimnazială Prof. Ion 
Ioniţă Buriaş 

Pentru Tehnologia lnfonnaVei şi a Comooicaţiilor - Transfer I 
Coordonator de centru si evaluator ECDL Pretransfer 

Pentru Educaţie plastică -educaţie vizuală -
Absolvent al Academiei de Arta, secţia Pedagogia 
artei 

-Gradu I didactic -Definitivnnscris la obVnerea gradului Transfer/ 
didactic-definitiv; Pretransfer 
-Calificativul „Foarte Bine" în ultimii 3 ani 
şcolari/Perioada lucrată -dacă aceasta e mal mica de 
3ani; 
-Absolvirea unui curs de perfecţionare în ultimii 5 ani; 
-Abilitatea de a lucra cu calculatorul dovedită prin 
adeverinlă/certificat TIC; 
-Ob~nerea performanţei cu elevii dovedită prin premii 
obpnute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare; 
-CCJ'ltribuţia deosebita la prestigiul unităpi şcolare, 
reflectată prin activitatea depusă în şcoală la nivelul 
comisi1or; 
-Atitudine pozitivă faţă de activitatea educativă 
reflectată în documente )Jstificative(diplome, 
certificate. proiecte, parteneriate); 
-Recomandare din partea Consiliului de administrape 
din care să rezulte că nu a avut sesizări din partea 
părin~lor. 

Minim Grad li Transfer/ 
Obţinerea calificativului FOARTE BINE în ultimii 5 ani Pretransfer 

Domiciliu in localita1e I localttati 
apropiate 

Tehnologia lnfonnaţiei şi a 
Comunicaţiilor • Cursuri de specialitate 
dovedite prin cursuri şi certificări ECDL, 
etc. 
Educa~e plastică - educaţie vizuală 

Absolvent al Academiei de Arta, secţia 
Pedagogia artei 
-Calificativul „Foarte Bine" Tn ultimii 3 
ani şcolari/Perioada lucrată -dacă 
aceasta e mai mica de 3 ani; 
-Absolvirea unui curs de perfecţionare 
în ultimii 5 ani; 
-Abilitatea de a lucra cu calculatorul 
dovedită plin adeverinţă/oertificat TIC; 
-Obpnerea perfonnanţei cu elevii 
dovedită prin premii obVnute de elevi la 
olimpiade şi coT1CUrsuri şcolare; 
-Contribu~a deosebită la prestigiul 
unităpi şcolare, refleclată pril activitatea 
depusă în şcoală la nivelul comisiilor: 
-AtitudÎlle pozitivă faţă de activitatea 
educativă reflectată în documente 
justificative( diplome, certificate, 
proiecte, parteneriate); 
-Recomandare din partea Consiliului de 
administraţie din care să rezulte că nu a 
avut sesizări din partea părinVlor. 

Minim DEF 
Calificativul FOARTE BINE obţinut în 
ultimii ani de activitate (pentru cei care 
au vechimea mai mică de 5 ani) 

Tn stabilirea condipi/or specifice de ocupare a posturilor didactice/catedre/or vacante au fost respectate întocmai prevederile art. 30 alin. (4) din Metodologia-cadru (OMEC 

nr. 5991111.11.2020). 

Extras - art. 30 alin. (4) din Metodologie: 
{. .. ]Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate stabili condiJii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante 
Fn cadrul etapelor de transferlpretransfer consimţit intre unităfile de învăfământ preuniversitar şi de modificare a repartizării cadrelor 
didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma 
didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră. 

Condiţiile specifice stabilite eentru etapa de transfer consimfit Tntre unităfile de învăţământ nu mai pot fi modificate şi rămân valabile şi 
pentru etapa de pretransfer consimţit între unităf ile de învăţământ şi de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate cu contract 
individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei. 

Aceste condijii trebuie să fie aceleaşi pentru toate posturile didactice/catedrele vacante, se avizează de comisia judejeană/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. Condifiile specifice nu reprezintă criteriu de ierarhizare. 

După avizarea condiţiilor specifice de comisia judejeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate, acestea se fac publice prin afişare pe 
site-ul inspectoratului şcolar, iar unftăfile de învăjământ au obligaţia de a le face publice prin afişare la avizierul unftătii de învăţământ şi 
pe sfte-ul propriu, dacă există. {. .. ] 

Inspectori şcolari, 

Prof. Mariana GRASU l 
Prof. Gheorghe STANCU 


