
Inspectoratul Şcolar Judeţean laşi
în atenţia preşedintelui Comisiei judeţene de mobilitate a personalului didactic

Nr. 296/14.02.2020

Prin prezenta vă facem cunoscute condiţiile specifice, precum si grila de evaluare a cadrelor didactice 
privind ocuparea posturilor prin transfer consimţit între unităţi din Şcoala Gim. Ion Creangă laşi, pentru anul şcolar 
2020- 2021:

1. Lecţie demonstrativă la clasă, în specialitatea postului:
- Evaluarea activităţii didactice se va realiza după Fişa de evaluare a activităţii didactice în cadrul 

inspecţiei speciale la clasă;
- Nota minimă este 8 (opt).

2. Proba de interviu:
- Interviul se va realiza după grila de interviu anexată;
- Nota minimă este 8 (opt).

3. Dosarul personal
Pentru determinarea notei finale de la dosarul personal se va proceda astfel:

Punctajul acordat de către ISJ laşi în urma evaluării dosarului se va împărţi la 10.

Media de admitere = MA 
Nota lecţie demosntrativă = NL 
Nota interviu = NI 
Nota dosar personal =ND

MA=45% NL + 30% NI + 25% ND
Calcularea se va face la două zecimale.



FISA DE EVALUARE INTERVIU

Şcoala Gimnaziala Ion Creanga Iaşi
Nr. 296/14.02.2020

i

Numele şi prenumele cadrului didactic : _____

Disciplina:---------------------------------------------
Data______________________________

ASPECTE EVALUATE PUNCTAJ
m axim  acordat

OBSERVAŢII

1. Pregătirea ştiinţifica  de specia litate pentru 

d isciplina de predare solicitata

20

2. Cunoaşterea program ei si a d idacticii d iscip linei 20

3. Cunoaşterea, asum area si ap licarea norm elor 

deonto logice ale profesiei

20

4. A titud inea fata de profesie si fata de şcoala 

( m otivaţie, scop, im plicare, angajare, fidelitate)

10

5. Capacitatea de in ter-re latio n are (com unicare, 

em patie, ad ap tab ilitate , m unca in echipa, 

m anagem entu l co nflictu lu i)

10

6. Capacitatea de so lu ţio n are  a problem elo r 

( inteligenta, creativ itate, capacitatea de a găsi 

soluţii in situaţii noi, gând ire  critica)

10

7. Potenţialu l de creştere  si dezvoltare personala si 

profesionala, in interes individual si instituţional
10

total
l

100

Evaluator: Candidat:

Semnătură: Semnătură:

Evaluator:

Semnătură:

NOTA: pentru promovarea interviului, punctajul minim obligatoriu este de 70 de puncte.
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