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Condiții specifice de ocupare prin pretransfer a posturilor didactice/ catedrelor 

vacante 

 

 

Conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018, aprobată prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5739/14.11.2016, 
art 54 (4), Colegiul de Științe ale Naturii ”E. Racoviță” afișează criteriile specific care constau în: 

 
- susținerea unei lecții demonstrative, desfășurată în cadrul Colegiului de Științe ale Naturii „Emil 

Racoviță”, evaluată prin notă; 
- fișa de evaluare a lecției este prevăzută în anexa nr. 4 la Metodologia-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018, aprobată prin 
O.M.E.N.C.Ș. nr. 5739/14.11.2016. 

- ierarhizarea cadrelor didactice care solicită acordul pentru pretransfer se realizează în ordinea 
descrescătoare a notelor obținute în urma susținerii acestei probe practice. 

- pentru obținerea acordului în vederea ocupării postului/ catedrei, nota nu trebuie să fie mai mică 
de 8 (opt). 

 
 
Programul de desfășurare a activităților privind înscrierea și participarea candidaților la această 

probă este următorul: 
a) depunerea cererilor pentru susținerea lecției demonstrative (conform anexei) la secretariatul 

Colegiului de Științe ale Naturii „Emil Racoviță” 
Perioada: 27 martie - 29 martie  2017 

b) afișarea subiectelor propuse pentru lecția demonstrativă; 
Termen: 30 martie2017 

c) susținerea lecției demonstrative;       Termen: 5 aprilie 2017  
pentru postul de informatica sustinerea lecției demonstrative va avea loc în 3 aprilie 2017                                                                                                                  

 
 
Notă: toți candidații înscriși, având asupra lor documentele de proiectare a tuturor lecţiilor 
anunțate, vor fi prezenți la ora 8.00 pentru tragerea la sorți a uneia din lecțiile propuse, urmată de 

susținerea lecției; şcoala oferă candidaţilor posibilitatea de a multiplica fişe de lucru/ materiale 
auxiliare pentru lecţie. 
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Domnule Director, 

 

Subsemnatul(a) ………………….………………………………………….., titular(ă) pe 

catedra de …………………………………………………., cu predare în limba ……………….., 

de la (unitatea de învățământ) …………………………………………………………………….., 

localitatea …………………………, județul ………………………., solicit înscrierea pentru 

susținerea lecției demonstrative, în vederea ocupării postului didactic/ catedrei vacante de 

.......……………...……………………………., de la Colegiul de Științe ale Naturii ”E. Racoviță” , 

în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, în anul școlar 2017-2018. 

 

 

 

Data ………………                                                        Semnătura ……………………… 

 


