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CONDITII SPECIFICE

DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE

PENTRU ANUL $qOLAR 2022-2023

in conformitate cu prevederile art.30 alin. 4 din Metodologia -cadru privind

mobilitatea personalului didactic din invdldmdntul preuniversitar in anul qcolar 2022'

2023, aprobatd prin OMEC nr. 557812021, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

Consiliul de administrafie al Liceului,,Vasile Conta" T6rguNeamJ a stabilit, in Eedinla

din 03.02.2022, urmdtoarele condifii specifice pentru etapele de mobilitate prevdzute

in calendarul privind mobilitatea personalului didactic:

I. Condifii pentru ob{inerea acordului directorului Liceului "Vasile Conta"
pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante la clasele cu profil pedagogic,

specializarea invifitor-educatoare qi educator-puericultor, in baza art, 4,

alin. (2) lit. f din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic
de predare din inv[fdmdntul preuniversitar in anul qcolar-2022-2023, anexd la

OMEC nr. 557812021:
- Criterii minimale - grad didactic II Ei calificativ FOARTE BINE in ultimii 4

ani la catedrd;

- Competen{i metodic[ gi psihopedagogici, dovediti prin:
F elaborarea de cltre candidat a unui proiect didactic, in specialitatea

postului, pentru un subiect stabilit de comisia de mobilitate din
cadrul Liceului o,Vasile Conta", T0rgu Neam!;

F analiza metodicd a unei lecfii la care candidatul asistl impreunl cu

, membrii comisiei de mobilitaterfrzic sau online, in funcfie de situafia
epidemiologici. Asisten{a se va realiza la o activitate didactici din
inviflmintul preqcolar sau primar, in func{ie de disciplina de

studiu;
F interviu cu privire la experien{a metodicl qi motiva{ia candidatului,

pe baza CV-ului candidatului, interviu desfbquratfrzic sau online, in
func{ie de situa{ia epidemiologici.

Perioada in care se poate ob{ine acordul directorului este 01.03-27.05.2022,

data limitl la care se primesc cereri fiind 20.05.2022.
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Cererea pentru oblinerea acordului este un document elaborat de comisia de

mobilitatedin cadrul liceului Ei se completeazd,la secretariatul unit61ii. Ea va fi insoJitd

de urmdtoarele documente:
- Copie a diplomei de licenfd, foii matricole, certificatului de grad didactic;

Adeverinli-privind calificativele oblinute in ultimii 4 ani;colari incheiafi;
- Curriculum vitae.
Criteriile pentru oblinerea acordului clirectorului Liceului ,,Vasile Conta" qi

perioada in care acesta se poate obline vor fi popularizate prin postarea la avizierul
qcolii qi pe site-ul liceului lvrvr.v.liceulvasileconta.ro.

Menfiune: Punctajul obfinut la evaluare reprezintd criteriul de departajare intre
candidafii care indeplinesc cumulativ condiliile specifice (se vor lua punctajele in
ordine descrescdtoare).

II. Pentru orele vacante care nu necesitd acord pentru ocuparea

posturilor/catedrelor vacante la clasele cu profil pedagogic: inspeclie demonstrativd la

clas[ cu nota minima 9 (noud), cu menJiunea ierarhizdrii candidalilor in ordinea

descrescdtoare a notei obtinute.
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