
Nr.                   din                                   

UNITATEA DE 

INVATAMANT
CONDIȚIILE SPECIFICE AVIZATE

1

COLEGIUL 

NATIONAL 

"A.T.LAURIAN" 

BOTOSANI Inspecție la clasă cu nota minim 9,50

2

COLEGIUL 

NATIONAL 

"GRIGORE GHICA" 

DOROHOI

Susținerea unei inspecții speciale la clasă în profilul postului, evaluată în 

baza Fișei de evaluare  a lecției prevăzută în Anexa 2 a Metodologiei, 

finalizată cu obtinerea notei de minim 9,50(nouă,50%).

Inspecţie la clasă cu nota minim 9 (nouă)

Dovada calificativului pentru ultimii 5 ani – Foarte Bine

Dovada acumulării a 90 de credite transferabile prin participarea la cursuri de

formare în ultimii 5 ani şcolari.  

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.

La criteriul 1 este suficient prezentarea unei copii după certificatul medical

eliberat de medicul de medicina muncii din dosarul personal pentru anul

școlar 2021-2022

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 şcolar 2022-2023,

aprobată prin OMEC nr. 5578/10.11.2021. Pentru obținerea calificativului

ADMIS, punctajul minim este 9,00.

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 2022-2023,

aprobată prin OMEC nr. 5578/10.11.2021. Pentru obținerea calificativului

ADMIS, punctajul minim este 8,00.

CONDITII SPECIFICE PROPUSE DE UNITĂȚILE DE INVTAMANT  în cadrul etapelor 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 completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră, sesiunea 

2022

4

COLEGIUL TEHNIC 

"GHEORGHE 

ASACHI" 

BOTOSANI

SCOALA 

GIMNAZIALA 

"LEON DANAILA" 

DARABANI

3
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UNITATEA DE 

INVATAMANT
CONDIȚIILE SPECIFICE AVIZATE

Susţinerea unei inspecţii speciale la clasă în profilul postului, evaluată în baza Fişei

de evaluare a lecţiei prevăzută în Anexa 5 a Metodologiei, finalizată cu obţinerea

notei 10 (zece).

Dovada acumulării a 90 credite profesionale în ultimii cinci ani, calculați de la data

promovării definitivatului

6

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 evaluate cu minim

9.

Evaluarea activității didactice/inspecției la clasă se va realiza cu anexa 5 la

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din

învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023, aprobată prin O.M.E. nr.

5578/2021

Susţinerea unei inspecţii speciale la clasă în profilul postului, evaluată în baza Fişei

de evaluare a lecţiei prevăzută în Anexa 5 a Metodologiei, finalizată cu obţinerea

notei 10 (zece).

Dovada acumulării a 90 credite profesionale în ultimii cinci ani, calculați de la data

promovării definitivatului

LICEUL REGINA 

MARIA DOROHOI

5

INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

PROF. ELENA DĂMII

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT

PROF. BOGDAN GHEORGHE SURUCIUC

ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 

”MIHAIL 

KOGĂLNICEANU” 

DOROHOI

7

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL

PROF. DR. ADA ALEXANDRINA MACOVEI
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