
           
   

Şcoala Gimnazială,  

Comuna Bahna, Judetul Neamţ 

Tel./fax: 0233 760034 

E-mail: scoalabahna@yahoo.com 

Condiţii specifice, precum şi grila de evaluare stabilită la nivelul unităţii noastre pentru 

etapele de transfer consimţit între unităţile de învăţământ a personalului didactic aflat în restrângere 

de activitate şi pretransfer 

CONDIŢII SPECIFICE: 

1. Calificativul “Foarte bine” obţinut în ultimii 3 (trei) ani şcolari 

2. Să facă dovada că nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 (cinci) ani şcolari 

3. Va fi selectat candidatul care va obţine cea mai mare notă dar nu mai puţin de nota 7.00 la 

inspecţia la clasă evaluată de o comisie de evaluare de la nivelul unităţii de învăţământ 

conform anexei 4 din metodologia-cadru. 

4. Punctaj grilă evaluare - acumularea a minimum 50 de puncte  

GRILA DE EVALUARE: 

Nr. 

crt. 

Criteriu  Punctaj  

1. Studii în specialitatea postului (maxim 15 puncte) 

Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale 

pedagogice cu diplomă/certificate de absolvire 

5 puncte 

Absolvenţi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) şi 

absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale 

pedagogice şi studii universitare de scurtă durată care şi-au echivalat 

studiile conform articolului 149 alin 3 din LEN 1/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare 

7,5 puncte 

Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de scurtă 

durată sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani cu diplomă de 

absolvire 

7 puncte 

Absolvenţi în specialitate cu diplomă ai ciclului 1 de studii 

universitare de licenţă 

8 puncte 

Absolvenţi în specialitate ai învatamantului universitar de lungă 

durată cu diplomă de licenţă sau ai ciclului II de studii universitare 

de masterat  

12 puncte 

2. Gradul didactic (maxim 10 puncte) 
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Definitivat 3 puncte 

Gradul II 6 puncte 

Gradul I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I 9 puncte 

3. Rezultate obţinute cu elevii la olimpiade şi concursuri şcolare în ultimii 2 (doi) ani 

şcolari încheiaţi – (maxim 20 puncte) 

La etapa locală (maxim 10 puncte) Loc I-5 puncte 

Loc II-4 puncte 

Loc III – 3 puncte 

Menţiune – 2 puncte 

La etapa judeţeană (maxim 16 puncte) Loc I- 8 puncte 

Loc II-7 puncte 

Loc III – 5 puncte 

Menţiune – 3 puncte 

La etapa naţională (maxim 20 puncte) Loc I -10 puncte 

Loc II - 8 puncte 

Loc III – 5 puncte 

Menţiune – 4 puncte 

4. Participare la activităţi de perfecţionare desfăşurate prin Casa Corpului Didactic sau 

alte instituţii abilitate finalizate cu adeverinţă, certificat, diplomă (maxim 15 puncte) 

Program de lungă durată (90 credite) – maxim 10 puncte 5 puncte /curs 

Program de durată medie (60 credite) - maxim 8 puncte 4 puncte /curs 

Program de scurtă durată (30 credite) -  maxim 6 puncte 3 puncte /curs 

Program cu mai puţin de 30 de credite -  maxim 4 puncte 2 puncte /curs 

5. Activitate metodică şi ştiinţifică dovedită prin documente justificative în ultimii doi ani 

şcolari încheiaţi (maxim 30 puncte) 

Cerc pedagogic  

-activitate demonstrativă– maxim 8 puncte 

-referat – maxim 4 puncte 

 

4 puncte / activitate 

2 puncte / activitate 

Comisie metodică 

-activitate demonstrativă -  maxim 4 puncte 

-referat - maxim 2 puncte 

 

2 puncte / activitate 

1 punct / activitate 

Responsabil comisie metodică – maxim 3 puncte 1,5 puncte pe an 

Membru în comisii de lucru la nivelul disciplinei – maxim 5 puncte 0,5 puncte / comisie 



Participare la simpozioane, sesiuni de comunicări – maxim 4 puncte La nivel local 1 

punct 

La nivel judeţean  - 2 

puncte 

La nivel naţional 3 

puncte 

Membru în comisii la olimpiade şi concursuri şcolare – maxim 5 

puncte 

Organizator – 2 

puncte 

Propunător de 

subiecte – 2 puncte 

Corector – 1,5 puncte 

Supraveghetor – 0,5 

puncte 

Activităţi extracurriculare – maxim 3 puncte 0,5 puncte/activitate 

 

6. Participarea la proiecte de parteneriat în ultimii doi ani şcolari (maxim 10 puncte) 

Coordonator proiect - maxim 6 puncte 3 puncte / proiect 

Membru în comisia de proiect - maxim 4 puncte 2 puncte / proiect 

 

 

Director,                                                                                                                        Secretar, 

Prof. Marian Irina                                                                                                 Nechita Didina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


