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C�tre 

COLEGIUL NA�IONAL "MIHAI EMINESCU" BOTOSANI

Comisia de mobilitate a Inspectoratului Scolar Judetean Boto_ani a avizatrespins condit�ile specifice 

pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimtit intre unit��ile de 

invàtàmånt preuniversitar, de pretransfer consimjit intre unitä�ile de înv���mânt preuniversitar _i de modificare 
a reparizànii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munc� pe durata de viabilitate a 

postuluilcatedrei c�rora nu li se poate constitui norma didactic� de predare-inv�jare-evaluare complet� confom

decizilor de repartizare pe postcatedr�,
EMINESCU" BOTO�ANI, dup� cum umeaz�. 

sesiunea 2021, propuse de COLEGIUL NA�IONAL "MIHAI 

AVIZAT CONDITILE SPECIFICE PROPUSE 

Sustinerea inspectiei speciale la clas� in profilul postului, ob�inut� cu nota 10(zece). 
In vederea acord�rii punctajului se va folosi fi_a de evaluare, Anexa 5, din metodologia -cadru 

privind mobilitatea personalului didactic de predare din înv��ämântul preuniversitar în anul _colar 

2021-2022, aprobat� prin OMEC nr. 5991/11.11.2020 DA 

Conditiile specifice avizate de comisia de mobilitate a Inspectoratului ^colar Judetean Botosani se 

fac publice, prin afis_are împreun� cu lista posturilor catedrelor vacante la avizierul _i pe site-ul unitäti de 

inv�t�mânt, în termen de cel mult 3 (trei) zile lucr�toare de la avizarea ofertei de posturivacante/rezervate de 

c�tre inspectoratul _colar, conform Metodologie cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

inv�t�mântul preuniversitar în anul _colar 2021-2022, anex� la ordinul ministrului educa�iei _i cercet�ri nr 

5991/2020, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare. 
Conditile specific stabilite pentru etapa de Iransfer consimjit intre unitä�ile de înv���mânt nu mai pot 

fi modificate _i r�màn valabile �i pentru etapa de pretransfer consim�it între unit��ile de înv���mânt _i de 

modificare a repartiz�rii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munc� pe durata de viabilitate a 

postuluilcatedrei c�rora nu li se poate constitui norma didactic� de predare-inv��are-evaluare complet� conform

decizilor de repartizare pe postcatedr�. 
Notä: Pe durata st�rii de alert�, în contextul situa�iei epidemiologice determinate de r�spàndirea

coronavirusului SARS-CoV-2, pån� la eliminarea restric�ilor privind adun�rile publice de c�tre autorit�jle de 

resort, se suspend� aplicarea condi�tilor specifice.
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