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Nr.  2085 din 04.03.2021 

LISTA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE AU CONDIŢII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE  ÎN 
CADRUL ETAPELOR DE TRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, DE PRETRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE 

UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI DE MODIFICARE A REPARTIZĂRII CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE CU CONTRACT 
INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI CĂRORA NU LI SE POATE CONSTITUI NORMA DIDACTICĂ DE 

PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE COMPLETĂ CONFORM DECIZIILOR DE REPARTIZARE PE POST/CATEDRĂ,  SESIUNEA 2021  

  UNITATEA DE INVATAMANT CONDIȚIILE SPECIFICE PROPUSE  

1 

COLEGIUL TEHNIC 
"GHEORGHE ASACHI" 
BOTOȘANI 

1.Prezentarea certificatului medical de la medicina muncii în care să se specifice că este apt din punct de vedere 
medical și psihologic pentru a lucra în învățământ.                                                                                                      
Obs.: La criteriul 1 este suficient prezentarea unei copii după certificatul medical eliberat de medicul de medicina 
muncii din dosarul personal pentru anul școlar 2020-2021. 

2.Inspecția specială la clasă în profilul postului efectuată la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani. 
Evaluarea inspecției la clasă se face conform fișei din Anexa 5 la Metodologia cadru privind mobilitatea 
personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin OMEC 
nr. 5991/11.11.2020, cu modificarile și completările ulterioare.Pentru obținerea calificativului ADMIS, punctajul 
minim este 9,00. 

3.Pentru maiștri instructori, probă practică în profilul postului efectuată la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” 
Botoșani. Evaluarea se face conform fișei din Anexa 9 la Metodologia cadru privind mobilitatea personalului 
didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 
5991/11.11.2020, cu modificarile și completările ulterioare. Pentru obținerea calificativului ADMIS, punctajul 
minim este 8,00. 

2 

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI 
EMINESCU" BOTOȘANI 

Susținerea inspecției speciale la clasă în profilul postului, obținută cu nota 10(zece).  
În vederea acordării punctajului se va folosi fișa de evaluare, Anexa 5, din metodologia -cadru privind mobilitatea 
personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC 
nr. 5991/11.11.2020. 

3 

LICEUL TEORETIC "GRIGORE 
ANTIPA" BOTOȘANI 

Susținerea inspecției speciale la clasă în profilul postului, obținută cu nota minim 9,00. 
În vederea acordării punctajului se va folosi fișa de evaluare, Anexa 5, din metodologia -cadru privind mobilitatea 
personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC 
nr. 5991/11.11.2020, , cu modificarile și completările ulterioare. 
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4 

LICEUL DE ARTĂ "ȘTEFAN 
LUCHIAN" BOTOȘANI 

Susținerea probei practice conf. Anexei 6 la disciplinele de specialitate Muzică  si conf.  Anexei  11 la Arte 
plastice  sau inspecția la clasă funcție de postul /catedra care  este vacantă  la disciplinele de cultura generala, 
conf. Anexei 5  la Metodologia pentru mobilitatea personalului didactic aprobata prin  OMEC Nr. 5991 
/11.11.2020, cu modificarile și completările ulterioare. 
Selectarea  candidaților care au obtinut minim nota 9,50 ( nouă 50 %) la proba practică / inspecția la clasă. 

5 

LICEUL PEDAGOGIC 
"NICOLAE IORGA" BOTOȘANI 

Susținerea de către candidat a unei activități didactice la o clasă din cadrul Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga” 
Botoșani, la disciplina de specialitate evaluată cu minim 9. În vederea acordării punctajului se va folosi fișa de 
evaluare, Anexa 5, din metodologia -cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/11.11.2020, cu modificarile și 
completările ulterioare. 

6 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 
BOTOȘANI 

Susținerea de către candidat a unei activități didactice la o clasă din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 13 Botoșani, la 
disciplina de specialitate evaluată cu minim 9,00. În vederea acordării punctajului se va folosi fișa de evaluare, 
Anexa 5, din metodologia -cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/11.11.2020, cu modificarile și 
completările ulterioare. 

7 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
”GRIGORE ANTIPA” 
BOTOȘANI 

Susținerea unei lecții demonstrative, lecție desfășurata in unitatea de invatamant, la care candidatul trebuie să 
obțină minim nota 9.00. În vederea acordării punctajului se va folosi fișa de evaluare, Anexa 5, din metodologia -
cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-
2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/11.11.2020, cu modificarile și completările ulterioare. Se pot acorda fracțiuni 
de punct. 

8 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 
BOTOȘANI 

1. Inspecție specială la clasă în profilul postului didactic sau a orelor vacante cu nota minimă în urma evaluării 
de 9,50 (nouă și 50%) În vederea acordării punctajului se va folosi fișa de evaluare, Anexa 5, din metodologia -
cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-
2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/11.11.2020, cu modificarile și completările ulterioare. 

2. Adeverință de aptitudini pentru profesia didactică eliberată de medicul de medicina muncii.                                                                                     
Obs.: La criteriul 2 este suficient prezentarea unei copii după certificatul medical eliberat de medicul de medicina 
muncii din dosarul personal pentru anul școlar 2020-2021. 

9 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
"ELENA RAREȘ" BOTOȘANI 

Susținerea  inspecții speciale la clasă în profilul postului, în unitatea unitatea de învățământ, evaluată cu minim 
9,00 puncte. În vederea acordării punctajului se va folosi fișa de evaluare, Anexa 5, din metodologia -cadru 
privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, 
aprobată prin OMEC nr. 5991/11.11.2020, cu modificarile și completările ulterioare.  Se pot acorda fracțiuni de 
punct 
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10 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 
BOTOȘANI 

Inspectie la clasă, în profilul postului cu nota minimă 9,00.  În vederea acordării punctajului se va folosi fișa de 
evaluare, Anexa 5, din metodologia -cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/11.11.2020, cu modificarile și 
completările ulterioare. 

11 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 
BOTOȘANI 

Inspectie la clasă, în profilul postului cu nota minimă 9,00.  În vederea acordării punctajului se va folosi fișa de 
evaluare, Anexa 5, din metodologia -cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/11.11.2020, cu modificarile și 
completările ulterioare. 

12 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 
BOTOȘANI 

 
Susținerea unei activități didactice în școală, asistată de comisia de specialitate. Ora va fi evaluată în baza fișei 
Anexei 5, din metodologia -cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/11.11.2020, cu modificarile și 
completările ulterioare, nota minimă 9,50 . 

13 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
"ȘTEFAN CEL MARE" 
BOTOȘANI 

Inspecția la clasă cu nota minim 9 (nouă). Pentru evaluare se va folosi  Anexa 5, din metodologia -cadru privind 
mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată 
prin OMEC nr. 5991/11.11.2020, cu modificarile și completările ulterioare. 

14 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 
BOTOȘANI 

Nota minimă 9,50 la inspecția de la clasă. Pentru evaluare se va folosi  Anexa 5, din metodologia -cadru privind 
mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată 
prin OMEC nr. 5991/11.11.2020, cu modificarile și completările ulterioare. 

15 

COLEGIUL NAȚIONAL 
"GRIGORE GHICA" DOROHOI 

Susținerea unei inspecții speciale la clasă în profilul postului finalizată cu obținerea notei de minim  9,50 (nouă 
50%).  
Evaluarea inspecției la clasă se va realiza conform fișei de evaluare a lecției din anexa nr.5 la Metodologia – 
cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-
2022, aprobată prin OMEC nr.5991/11.11.2020, cu modificările și completările ulterioare. 

16 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
"MIHAIL KOGĂLNICEANU" 
DOROHOI 

Susținerea unei inspecții speciale la clasă în profilul postului, evaluată în baza Fișei de evaluare a lecției,  
prevăzută în Anexa 5 la Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr.5991/11.11.2020, cu modificările 
și completările ulterioare, finalizată cu obținerea notei minime de 9,50. 

17 

LICEUL "REGINA MARIA" 
DOROHOI 

Susținerea unei inspecții speciale la clasă în profilul postului, evaluată în baza Fișei de evaluare a lecției,  
prevăzută în Anexa 5 la Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr.5991/11.11.2020, cu modificările 
și completările ulterioare, finalizată cu obținerea notei minime de 9,50. 
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18 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SPIRU 
HARET" DOROHOI 

Susținerea unei inspecții speciale la clasă în profilul postului, evaluată în baza Fișei de evaluare a lecției,  
prevăzută în Anexa 5 la Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr.5991/11.11.2020, cu modificările 
și completările ulterioare, finalizată cu obținerea notei minime de 9,00. 

19 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 
STĂUCENI 

Susținerea unei inspecții speciale la clasă în profilul postului, evaluată în baza Fișei de evaluare a lecției,  
prevăzută în Anexa 5 la Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr.5991/11.11.2020, cu modificările 
și completările ulterioare, finalizată cu obținerea notei minime de 9,50. 

20 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
”ACADEMICIAN ALEXANDRU 
ZUB” VÂRFU CÂMPULUI 

Inspecția specială în profilul postului. Evaluarea se va face conform Anexei nr.5 din metodologie, cu mențiunea 
că nota obținută să fie minim 9,00(nouă) 

       Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la 
eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se suspendă aplicarea condițiilor specifice 

 
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL 
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