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PROCEDURA
referitoare la modul de aplicare a condiţiilor specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante în cadrul etapelor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, de
transfer a personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea
reţelei şcolare, de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al
personalului didactic titular şi de pretransfer a personalului didactic titular prin schimb de
posturi/catedre prin consimţământ scris în cadrul concursului de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante de la Colegiul Tehnic ,,Ghe.Asachi” Iaşi
Art.1. a) Prezenta procedură este elaborată pentru aplicarea prevederilor din cap. IV Secţiunea a
III-a şi cap. V Secţiunea I şi a II-a din METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA
PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017, Anexă la O.M.E.C.Ş. nr. 5559/27.10.2015,

cu modificările şi

completările ulterioare şi a condiţiilor specifice stabilite de Consiliul de Administraţie al Colegiului
Tehnic ,,Gh.Asachi” Iaşi din data de 04.02.2016 şi avizate de I.S.J. Iaşi prin adresa
nr.257/04.02.2016.
b) Prezenta procedură reglementează modul de aplicare a condiţiilor specifice de ocupare a
posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimţit între unităţile de
învăţământ preuniversitar, de transfer a personalului didactic disponibilizat prin restrângere de
activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare, de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ
preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular şi de pretransfer a personalului didactic titular
prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris în cadrul concursului de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante de la Colegiul Tehnic ,,Ghe.Asachi” Iaşi.
c) Prezenta procedură a fost aprobată în şedinţa Consiliul de administraţie a Colegiului Tehnic
„Gh. Asachi” Iaşi, din data 24.02.2016.
Art.2. Condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de
transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, de transfer a personalului didactic

disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare, de pretransfer
consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular şi de
pretransfer a personalului didactic titular prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris la
toate disciplinele constau în următoarea probă:
a) Inspecţie specială la clasă în profilul postului didactic solicitat, la clasele a IX-a – a XII-a şi
şcoală profesională.
b) Inspecţia specială la clasă în profilul postului se va desfăşura pe durata unei ore de curs şi se
evaluează prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 4. din Metodologia - cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017.
c) Rezultatele la această probă se vor aduce la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probei,
iar la această probă nu se admit contestaţii.
d) Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă în profilul postului minimum nota 8
(opt) sunt declaraţi respinşi.
e) Nota obţinută la inspecţia specială la clasă în profilul postului are o pondere de 75% din
media finală.
f) Media de concurs se calculează astfel:
[(nota obţinută la inspecţia speciala la clasă)*3+(punctual stabilit de I.S.J. Iaşi )]/4
Art.3. La finalul desfăşurării probelor de concurs, va fi afişată lista cu rezultatele obţinute de
candidaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor finale.
În caz de egalitate a notelor obţinute în urma susţinerii inspecţiei

speciale la clasă,

ierarhizarea candidaţilor se va face conform Art. 54 alineatele (5) şi (6) din Metodologia - cadru
privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar
2016-2017, aprobată prin O.M.E.C.Ş. nr. 5559/27.10.2015.
Art.4. Comisia pentru inspecţia specială la clasă la toate disciplinele de concurs, validată de Consiliul
de Administraţie a Colegiul Tehnic ,,Gh.Asachi” Iaşi are următoarea componenţă:
a) preşedinte – directorul Colegiului Tehnic ,,Gh.Asachi” Iaşi ;
b) membri – câte doi profesori titulari, cu gradul didactic I sau II, cu specializarea în profilul
postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/inspectori şcolari
/metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi titulari în altă unitate de învăţământ;
c) secretar - un cadru didactic titular din unitate.
Evaluarea inspecţiei speciale la clasă în profilul postului se realizează de către membrii comisiei
prevăzuţi la Art. 4 lit. b).
Comisia pentru inspecţia specială la clasă la disciplinile de concurs, validată de consiliul de
administraţie, numită prin decizia preşedintelui comisiei de mobilitate constituită la nivelul unității,
va fi adusă la cunoştinţă membrilor înainte de desfăşurarea probelor de concurs.

Art.5. Candidaţii a căror dosare au fost validate de comisia de mobilitate din Colegiul Tehnic
,,Gh.Asachi” Iaşi se vor prezenta cu o zi înainte, la ora anunţată şi afişată la avizierul unităţii
şcolare/site, la comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, pentru a extrage biletul ce conţine
Clasa/Specializarea/Titlul lecţiei/Tipul lecţiei la care va susţine inspecţia specială la clasă în profilul
postului. Neprezentarea la ora fixată pentru extragerea biletului va conduce la eliminarea candidatului
din concurs.
Fiecare candidat se va prezenta în ziua programată pentru inspecţia specială la clasă în
profilul postului, cu o jumătate de oră înainte de ora de începere a probei, la comisia de organizare şi
desfăşurare a concursului de la Colegiul Tehnic ,,Gh.Asachi” Iaşi. Candidatul va avea asupra sa actul
de identitate şi proiectul de lecţie în două exemplare. Neprezentarea la ora fixată pentru inspecţia
specială la clasă atrage după sine eliminarea candidatului din concurs.
Art.6. Membrii comisiei pentru inspecţia specială la clasă profilul postului au următoarele atribuţii:
a) Preşedintele:
1. Asigură corectitudinea înscrierii candidaţilor la concurs şi ia deciziile corespunzătoare în această
direcţie, în raport cu precizările din metodologie şi ale Consiliului de Administraţie de la Colegiul
Tehnic ,,Gh.Asachi” Iaşi.
2. Instruieşte membrii comisiei şi stabileşte atribuţiile fiecăruia. Membrii comisiei inspecţiei speciale
la clasă nu pot avea în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Membrii
comisiilor semnează, în acest sens, câte o declaraţie pe proprie răspundere. Declaraţiile sunt predate
preşedintelui comisiei de comisiei de mobilitate constituită la nivelul unităţii.
3. Participă, împreună cu secretarul comisiei, la extragerea de către fiecare candidat a biletului
pentru inspecţia specială la clasă în profilul postului.
4. Înregistrează în graficul de inspecţii speciale la clasă numărul biletului, ziua şi ora la care
candidatul susţine proba. Candidatul semnează pe graficul de inspecţii în dreptul numelui său.
5. Întocmeşte şi afişează, împreună cu secretarul comisiei, graficul desfăşurării inspecţiilor speciale
la clasă, în urma tragerii la sorţi a lecţiilor.
6. Instruieşte profesorii evaluatori şi le înmânează fişele de evaluare a lecţiei-anexa 4.
7. Preia, pe bază de proces-verbal, fişele de evaluare a lecţiei de la profesorii evaluatori şi
înregistrează notele în catalogul de concurs.
8. Întocmeşte şi afişează tabelul nominal cu rezultatele concursului, în ordinea descrescătoare a
notelor.

9. Predă, pe bază de proces verbal, preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a
concursului/comisiei de mobilitate catalogul cu mediile finale ale candidaţilor. Întocmeşte
clasificarea finală a candidaţilor şi o predă preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a
concursului/ directorului în vederea validării în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
b) Secretarul:
1. Verifică cererile candidaţilor înscrişi la concurs, documentele anexate necesare înscrierii şi
alcătuieşte lista acestora.
2. Împreună cu preşedintele comisiei pentru inspecţia specială la clasă, participă la extragerea
biletelor şi înregistrarea candidaţilor în graficul de inspecţie.
3. Asigură multiplicarea fişelor de evaluare a probelor de concurs.
4. Asigură afişarea listei, în timp util, cu rezultatele obţinute de candidaţi.
5. Alcătuieşte şi afişează lista cu rezultatele definitive.
6. Informează în permanenţă preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului despre
evenimentele importante sau neprevăzute care se petrec pe perioada desfăşurării probelor de concurs.
7. Completează şi, împreună cu preşedintele comisiei unităţii, înmânează adeverinţele membrilor
comisiei pentru activitatea depusă.
8. Întocmeşte procesele - verbale la şedinţele cu candidaţii: şedinţa de informare şi şedinţa de
extragere a biletelor pentru inspecţia specială la clasă.
c) Membrii comisiei de evaluare:
1. Fiecare dintre cei doi profesori evaluatori notează în mod independent, în fişa de evaluare a lecţiei
în cadrul inspecţiei speciale la clasă punctajul corespunzător.
2. Profesorii evaluatori predau, pe bază de process verbal, fişa de evaluare a lecţiei cu semnătura
candidatului şi nota acordată, preşeditelui comisiei.
3. Informează în permanenţă preşedintele comisiei de concurs despre evenimentele importante sau
neprevăzute care se petrec pe perioada desfăşurării probelor de concurs.
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