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Nr.173/29.01.2021 

 

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR 

VACANTE 

Prin prezenta vă comunicăm că în ședința Consiliului de administrație din data de 

29.01.2021, au fost aprobate condițiile specifice pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante 

de la Școala Gimnazială „Otilia Cazimir”, Iași, conform Metodologiei-cadru privind 

mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, pentru anul școlar 2021-

2022, anexă la MEC nr 5991 din 11.11.2020. 

 

Condițiile specifice aprobate în Consiliul de administrație sunt: 

A. Punctajul minim acordat în urma evaluării dosarului 

candidatei/candidatului, conform Anexei 2 din 

Metodologie, să fie de minim 50 puncte 

Verificarea administrativă a 

dosarului 

B  Susținerea unei lecții speciale la clasă.  

Nota minimă de promovare este 9 (nouă). 

Inspecție la clasă* 
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Criterii și grila de evaluare 

 

   Punctaj 

maxim 

A.       Punctajul minim acordat în 

urma evaluării dosarului, 

conform Anexei 2 din 

Metodologie, să fie de 50 

puncte 

Punctaj evaluare dosar 30 

puncte 
          Candidatul care a obținut cel mai 

mare punctaj la dosarul evaluat de către 

ISJ, Iași,  primește 30 puncte. 

Se aplică regula de 3 simplă pentru a 

calcula punctajele celorlalți candidați. 

B.1 Susținerea unei lecții speciale la 

clasă. 

Nota minimă de promovare este 

9 (nouă). 

Notă lecție 40 

puncte 

         Pentru nota 10 ( obținută conform 

Anexei 5 din Metodologie)  se acordă 

40 de puncte. 

Se aplică regula de 3 simplă pentru a 

calcula punctajele pentru alte note (între 

9 și 10, inclusiv 9). 

B.2 Interviu. 

 Se notează de la 1 la 10. 

 

Tematica interviului 30 

puncte 

Informații legate de Școala Gimnazială 

„Otilia Cazimir” 

5 puncte 

Competențele organizatorice ale 

canditatei/candidatului 

10 

puncte 

Competențe de utilizarea calculatorului 10 

puncte 

Abilități de  lucru în echipă 5 puncte 

 

Notă : 

*) Nu se susține pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de 

răspândire a coronavirusului, SARS CoV 2. 

**) Proba B.2 o susțin doar candidații ce obțin notă minimă de promovare la proba B1 (nota 9). 

 

Director,  

Prof. Macsiniuc Delia 
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         Anexa: 

          Interviul va fi organizat sub forma unei discuții cu membrii Comisiei de mobilitate, care 

va viza  atât informații legate de Școala Gimnazială „Otilia Cazimir”, cât și întrebări din care 

să se deducă competențele organizatorice ale candidatului, competențe de utilizarea 

calculatorului și abilități de  lucru în echipă.  
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