INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRAŞOV
COLEGIUL NAȚIONAL "RADU NEGRU" FĂGĂRAȘ

CONDIȚII SPECIFICE DE OCUPARE PRIN PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE
UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
A POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR VACANTE
În vederea ocupării, prin pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, a
posturilor didactice/ catedrelor vacante, în anul școlar 2019-2020, Colegiul Național
,,Radu Negru” din Făgăraș a stabilit, conform art. 29, alin. (2) din Metodologia-cadru
privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar
2019-2020, aprobată prin O.M.E.N. 5460/12.11.2018, drept condiție specifică
susținerea unei probe practice constând într-o lecție demonstrativă, desfășurată în
cadrul Colegiului Național ”RADU NEGRU”, evaluată prin notă, potrivit fișei de evaluare
a lecției prevăzute în anexa nr. 4 la Metodologia-cadru susmenționată, fiind condiție
obligatorie și eliminatorie.
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 7,00 (ȘAPTE,00).
În cazul în care mai mulți candidați îndeplinesc condiția specifică, ierarhizarea se
face conform art.56 alin. (4) și (5) din metodologia mișcării personalului didactic.
Programul de desfășurare a activităților privind înscrierea și participarea
candidaților la această probă este următorul:
a) afișarea condițiilor specifice și grilei de evaluare la sediul Colegiului Național
”RADU NEGRU”
termen: 6 mai 2019
b) depunerea cererilor pentru susținerea lecției demonstrative (conform anexei)
la secretariatul Colegiului Național ”RADU NEGRU”;
termen: 10 mai 2019
c) afișarea temelor propuse pentru lecția demonstrativă;
termen: 10 mai 2019
d) susținerea lecției demonstrative; toți candidații înscriși, având asupra lor
documentele de proiectare a lecţiilor, 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 lecţia trasă la sorţi;
termen: 13 - 14 mai 2019

Director, prof. Maria Racu
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ANEXA Cerere pentru susținerea lecției demonstrative, în vederea ocupării postului didactic/ catedrei
vacante prin pretransfer consimțit între unități de învățământ

Nr. …….…./ …..…2019 Înregistrat la Colegiul Național ”RADU NEGRU”, Făgăraș

Director, prof. Racu Maria

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 (post/catedra, nr. ore)
.......……………...……………………………., de la Colegiul Național ”RADU
NEGRU”Făgăraș, în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, în anul
școlar 2019-2020.

Data ………………

Semnătura ………………………

