
   

Nr. 1950/CRED/CJ/15.12.2020                                                                             

Aprob,   

Ordonator de credite,   

Dana Zoe Mateescu  

    

  

PROBA DE INTERVIU  

ORGANIZATĂ ÎN CADRUL SELECȚIEI  

PENTRU POSTURILE DE EXPERȚI REALIZARE RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE Apelului 

de selecție experți nr. 1766/CRED/CJ/02.11.2020  

   

CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ anunță organizarea interviului online pentru candidații declarați 

admiși după proba de evaluare a dosarului de candidatură depus pentru ocuparea unor posturi de 

Experți realizare resurse educaționale deschise, în afara organigramei, în cadrul Apelului de selecție 

nr. 1766/CRED/CJ/02.11.2020, derulat în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, 

EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” - CRED Cod SMIS 2014+: 118327.   

Interviul se va desfășura joi, 17.12.2020, începând cu ora 15.00.   

Durata interviului este de aproximativ 15 minute și se va desfășura după programarea din tabelul 

de mai jos:   

  

Nr. 

crt.   

Nume și prenume 

candidat   
Post/ expert   

Ora de începere a 

interviului   

1.   
KONTA Terezia Doina  Expert realizare RED Fizică - 

gimnaziu   
15.00   

2.   Șandor Mihaela Adela  
Expert realizare RED Biologie - 

gimnaziu   
15.30   
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Link-ul întâlnirii va fi transmis până la data interviului, pe adresa de e-mail declarată de 
candidat în formularul de înscriere.   

   

În cadrul interviului, comisia va aprofunda aspecte care țin de expertiza indicată în CV, 

elementele de portofoliu propuse și orice altă tematică prin care poate fi verificat în ce măsură 

candidatul deține abilități, calități și aptitudini necesare ocupării postului vizat, conform Apelului de 

selecție nr. 1766/CRED/CJ/02.11.2020 și conform grilei de evaluare (Anexa 5 la Apelul de selecție).   

În urma interviului, membrii comisiei vor acorda, individual, punctaje conform baremului de 

evaluare. Media aritmetica a punctajelor individuale devine punctajul final obținut de candidat la 

această probă. Candidații care la proba de interviu nu au obținut un punctaj de cel puțin 10 puncte 

(din totalul de 15 acordate acestui criteriu) sunt declarați respinși. La aceasta probă nu se admit 

contestații.   

Comisia de selecție va stabili clasamentul candidaților în ordinea descrescătoare a punctajelor 

acordate.   

Rezultatele probei de interviu vor fi publicate la sediul Casei Corpului Didactic Cluj, la avizier 

și pe pagina web a Casei Corpului Didactic Cluj, la adresa http://ccdcluj.ro/ în data de 18.12.2020.   

   

Afișat astăzi, 15.12.2020, ora 16:00.   

  

  

  

Coordonator partener,  
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Director Casa Corpului Didactic Cluj,   

Mihaela Popescu   
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