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1. SCOP 
 

Scopul prezentei proceduri este de reglementare a modalității de aplicare a prevederilor 

referitoare la organizarea și derularea primei probe de concurs – inspecția specială la clasă și/sau 

proba practică în profilul postului/proba orală pentru clasele cu predare a unei limbi moderne în 

regim bilingv/intensiv prevăzute în cap. IX din Metodologia-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 aprobată prin 

O.M.E.N. nr. 5460/2018, modificată și completată prin O.M.E.N. nr. 5728/2018 și O.M.E.N. nr. 

3886/2019. 

 

 

2. DOMENIU DE APLICARE 
 

Prezenta procedură se aplică de către comisia județeană de organizare și desfășurare a 

concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate și comisia 

județeană de organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale în profilul postului și a 

inspecțiilor speciale la clasă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate 

din judeţul Constanţa. 

 

 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 

3.1 Legea nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare 

3.2 Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar 

în anul şcolar 2019-2020 aprobată prin O.M.E.N. nr. 5460/2018, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 993 bis din 23 noiembrie 2018, modificată și completată prin O.M.E.N. nr. 5728/2018 

publicat în Monitorul Oficial nr. 20 din 09 ianuarie 2019 și O.M.E.N. nr. 3886/2019 publicat 

în Monitorul Oficial nr. 287 din 15 aprilie 2019 

3.3 Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și 

specializările absolvenților învățământul liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de 

concurs pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și 

disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2019, aprobat prin O.M.E.N. 

nr. 3635 din 5 martie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 207 bis din 15 martie 2019 

3.4 Legea nr. 53 din 2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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4. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 
 

4.1. PRECIZĂRI  GENERALE 
 

Art. 1. (1) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate constă în 

probă practică/orală sau inspecţie specială la clasă în profilul postului solicitat şi probă scrisă din 

didactica specialităţii. 

(2) Nota obţinută la proba practică în profilul postului sau la inspecţia specială la clasă reprezintă 

25% din media de repartizare. 

Art. 2. (1) Comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale în profilul 

postului şi a inspecţiilor speciale la clasă, numită prin decizia inspectorului şcolar general, are 

următoarea componenţă:  

a) preşedinte - inspectorul şcolar general adjunct care coordonează domeniul Curriculum și 

inspecție școlară;  

b) membri - câte doi profesori titulari, cu gradul didactic I sau II, cu specializarea în profilul 

postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/inspectori şcolari 

cu specializarea în profilul postului/metodişti ai inspectoratului şcolar cu specializarea în profilul 

postului, pentru fiecare disciplină de concurs la care s-au înscris cel mult 40 de candidaţi;  

c) secretari – inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane. 

Art. 3. (1) Proba practică/orală în profilul postului şi inspecţiile speciale la clasă se desfăşoară în 

perioada 3 – 28 iunie 2019 în unităţi de învăţământ din județul Constanţa stabilite de comisia de 

organizare și desfășurare a concursului. 

(2) Programarea candidaţilor pentru susţinerea probei practice şi/sau a inspecţiei speciale la clasă 

se afişează pe data de 3 iunie 2019 la sediul și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean 

Constanța (anexa 1). 

(3) Unitățile de învățământ în care urmează să se desfășoare inspecții speciale la clasă și/sau 

probe practice/probe orale au obligația să afișeze la avizierul și pe site-ul propriu lista cu 

programarea candidaților repartizați. 

(4) Candidaţii au obligaţia de a se prezenta la unitatea de învăţământ unde au fost programaţi 

pentru proba practică/orală/inspecţia la clasă la data şi ora stabilite de comisia de organizare şi 

desfăşurare a probei practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă.. 

Art. 4. (1) Membrii comisiei pentru proba practică/orală/inspecţia specială la clasă nu pot avea 

rude sau afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor.  

(2) Membrii comisiilor semnează, în acest sens, câte o declaraţie pe proprie răspundere (anexa 2).  

(3) Declaraţiile sunt predate secretarului comisiei, odată cu fișele de evaluare și procesul verbal. 
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Art. 5. Atribuţiile membrilor comisiei pentru proba practică/orală/inspecţia specială la clasă, 

stabilite de Comisia județeană de organizare a concursului în baza  Metodologiei şi a 

reglementărilor/notelor/precizărilor/procedurilor transmise de Ministerul Educaţiei Naţionale sunt 

precizate în Fişa de atribuţii (anexa 3). 

 

4.2. MODALITĂŢI DE LUCRU 
 

4.2.1. INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ 
  

Art. 6. (1) Inspecţia specială la clasă în profilul postului se desfăşoară pe durata unei ore de curs 

şi se evaluează cu note de la 10 la 1, conform fişei de evaluare (anexa 4 la Metodologia-cadru).  

(2) Rezultatele la această probă se aduc la cunoştinţa candidaţilor în ziua susţinerii probei, prin 

afişare la avizierul unităţii de învăţământ în care s-a susţinut proba (anexa 4). 

(3) Nu se admit contestaţii la inspecţia specială la clasă.  

Art. 7.  (1) Candidaţii au obligaţia de a se prezenta la unitatea de învăţământ unde au fost 

programaţi pentru inspecţia specială la clasă cu min. 2 zile înaintea susţinerii inspecţiei, pentru a 

studia planificarea calendaristică semestrială pentru clasa la care au fost repartizaţi. 

(2) Candidaţii pot solicita unităţilor de învăţământ unde susţin inspecţia specială la clasă material 

didactic necesar desfăşurării orei de curs. Solicitarea scrisă se înregistrează la secretariatul unităţii 

de învăţământ, cu min. 2 zile înaintea probei. 

(3) Solicitările care nu respectă termenul prevăzut nu vor fi luate în considerare. 

Art. 8. (1) Unităţile de învăţământ în care se desfăşoară inspecţiile la clasă vor asigura accesul 

candidaţilor la documentele de planificare semestrială/anuală corespunzătoare claselor la care se 

va susţine proba.  

(2) Unităţile de învăţământ au obligaţia să pună la dispoziţia candidaţilor materialul didactic 

solicitat, în măsura în care acesta există în unitate.  

(3) În situaţia în care materialul solicitat lipseşte din dotarea unităţii de învăţământ, candidatul va 

fi înştiinţat în scris, cu semnătură de primire, în termen de 24 de ore de la data depunerii 

solicitării sale. 

(4) Candidații vor completa un formular referitor la sprijinul acordat de unitatea de învățământ 

pentru pregătirea inspecției speciale la clasă (anexa 5). 

Art. 9. (1) Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă minim nota 5 (cinci) nu pot 

participa la proba scrisă.  

(2) Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă minim nota 7 (şapte) nu pot ocupa 

posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe durată nedeterminată. 
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Art. 10. (1) Candidații înscriși la examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2019 

pot folosi media obținută la cele două inspecții speciale în profilul postului susținute pe parcursul 

anului școlar 2018-2019 și pentru concursul național de ocupare a posturilor didactice sesiunea 

2019. 

(2) Media la inspecția specială la clasă în profilul postului în cadrul examenului național de 

definitivare în învățământ poate fi utilizată numai în județul în care candidatul este înscris la acest 

examen. 

(3) Cadrul didactic care a obţinut cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile speciale la clasă, în profilul 

postului, dar nu mai puțin de 7 (șapte) la fiecare dintre acestea, în cadrul examenului naţional de 

definitivare în învăţământ sesiunea 2019 poate folosi acest rezultat în cadrul concursului de 

ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar 

sesiunea 2019, pentru angajare pe durată nedeterminată sau determinată. 

(4) Cadrul didactic care a obţinut cel puţin media 5 (cinci) la inspecţiile speciale la clasă, în 

profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ sesiunea 2019 poate 

folosi acest rezultat în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ 

rezervate din învăţământul preuniversitar sesiunea 2019, pentru angajare pe durată determinată. 

(5) În situaţia în care candidatul optează şi pentru susţinerea inspecţiei speciale la clasă în cadrul 

concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate sesiunea 2019, se ia în 

calcul nota la inspecţia specială la clasă în cadrul concursului. 

(6) În situația în care candidatul optează pentru echivalarea mediei inspecțiilor speciale la clasă 

din cadrul examenului național de definitivare în învățământ sesiunea 2019 cu inspecția specială 

la clasă din cadrul concursului ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 

învăţământul preuniversitar sesiunea 2019, în lista cu programarea pentru inspecții se va trece 

DEF 2019. 

 

4.2.2. PROBA PRACTICĂ/ORALĂ 
 

Art. 11. (1) Candidaţii care solicită, prin concurs, ocuparea de posturi didactice/catedre 

vacante/rezervate în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv 

şi/sau bilingv, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte 

plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), clase/grupe de hipoacuzici şi surzi 

precum şi ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatică, de tehnologia informaţiei şi a 

comunicaţiilor, de instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, posturi didactice/catedre 

vacante/rezervate din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă 

practică în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). 

(2) Rezultatul probei practice în profilul postului se evaluează prin note de la 10 la 1 (anexele 5-12 la 

Metodologia-cadru). 
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(3) La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei de concurs rămânând definitivă. 

Art. 12. (1) Candidaţii care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre 

vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în altă limbă decât cea în care şi-au făcut studiile susţin o 

probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea. 

(2) Fac excepţie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, candidaţii care susţin 

proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învăţământul primar sau preşcolar şi candidaţii 

care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba în care urmează să se facă 

predarea. 

(3)  Probele orale în profilul postului se desfăşoară conform anexei nr. 6 la Metodologia-cadru. 

(4) Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoaştere a limbii în care urmează sa se facă predarea se 

consemnează prin „admis” sau „respins”. 

(5) La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei de concurs rămânând definitivă. 

 

 

5. PERIODICITATE 
 

Prezenta procedură se aplică pentru candidaţii înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar sesiunea 2019 şi este 

supusă revizuirii ori de câte ori prevederile legale o impun. 

 

 

6. DIFUZARE 
 

Prezenta procedură se comunică membrilor comisiei de organizare şi desfăşurare a probelor 

practice/orale și a inspecției speciale la clasă din cadrul concursului de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate sesiunea 2019, unităților de învățământ în care se susțin 

probele și candidaților înscriși la concurs. 

 

 

7. ANEXE 
 

Anexa 1 la procedură – Programarea candidaţilor 

Anexa 2 la procedură – Declaraţie pe proprie răspundere a membrilor comisiei 

Anexa 3 la procedură – Fişa de atribuţii pentru membrii comisiei 

Anexa 4 la procedură – Lista rezultatelor 

Anexa 5 la procedură – Formular feedback 
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ANEXA NR. 1 

 

 

 

PROGRAMAREA CANDIDAŢILOR  

PENTRU SUSȚINEREA PROBEI PRACTICE/ ORALE/ INSPECŢIEI 

SPECIALE LA CLASĂ 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Disciplina 

postului 

Unitatea de învăţământ 

unde susţine proba 

Data şi 

ora 
Clasa 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2 
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DECLARAŢIE, 

 

 

Subsemnatul(a) ………………………...............………………………………………….., 

cu domiciliul în ................................................, Str. ........................................................................, 

nr. ............, bl. ............, ap. ...........,  legitimat cu BI/CI seria ........... nr. ........................................., 

CNP ..............................................., având funcţia de ……...………..………..............…........…… 

la unitatea de învăţământ .............................................………........………………………………., 

şi calitatea de ……..............……...……………………… în Comisia de organizare şi desfăşurare 

a probei practice/orale/inspecției speciale la clasă din cadrul concursului pentru ocuparea 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate sesiunea 2019, DECLAR PE PROPRIA 

RĂSPUNDERE că nu am rude sau afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor. 

Declar, de asemenea, că, în respectul vieții private și al demnității persoanei umane, nu 

voi divulga informații legate de organizarea și desfășurarea concursului, nu voi fotografia, capta 

sau înregistra și nu voi stoca, folosi sau difuza imagini sau sunete înregistrate în timpul probelor 

de concurs fără acordul scris al persoanelor în cauză. 

 

 

 

Data .....................................     Semnătura .......................................... 
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ANEXA NR. 3 

 

 

FIŞA DE ATRIBUŢII PREŞEDINTE 

 

1. Afişează graficul desfăşurării probelor practice/orale în profilul postului şi al inspecţiilor 

speciale la clasă pe site-ul ISJ Constanța. 

2. Instruieşte profesorii evaluatori înaintea începerii probei.  

3. Întocmeşte, împreună cu secretarul comisiei, dosarul comisiei pentru proba practică/orală/ 

inspecţia specială la clasă, care conţine fişele de evaluare, rapoartele de inspecţie, procesele 

verbale ale probelor practice/orale şi listele cu rezultatele candidaţilor. 

4. Predă, pe bază de proces-verbal, preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a 

concursului, dosarul comisiei pentru proba practică/orală/inspecţia specială la clasă. 

5. Raportează operativ toate datele care i se solicită precum şi orice eveniment deosebit. 

6. Ţine permanent legătura cu preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului şi 

raportează datele solicitate sau orice alt eveniment important. 

 

 

 

 

Am luat la cunoştinţă azi, ........................................ 

 

Numele şi prenumele ....................................................................... Semnătura .............................. 
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FIŞA DE ATRIBUŢII EVALUATOR 

 

1. Profesorii evaluatori se prezintă la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța – Biroul 

MRU în data de 3 mai 2018 ora 10.00, pentru a primi registrul comisiei și programarea 

candidaților. 

2. Profesorii evaluatori se prezintă la unitatea de învățământ unde se desfășoară proba 

practică/orală sau inspecția specială la clasă în data și la ora stabilite în programare. 

3. Inspecția specială la clasă se derulează pe durata unei ore de curs. Profesorii evaluatori nu 

intervin în niciun fel în timpul lecției și nu folosesc telefonul mobil sau alte mijloace de 

înregistrare imagini și/sau sunete. 

4. Evaluarea inspecției la clasă se face în conformitate cu fișa de evaluare a lecției, anexa nr. 4 la 

Metodologia-cadru. Fiecare profesor evaluator completează o fișă de evaluare. Ambele fișe de 

evaluare sunt semnate de candidatul inspectat. 

5. În timpul inspecției la clasă se completează procesul verbal de inspecție. Ambii evaluatori 

semnează procesul verbal de inspecție. 

6. Fișele de evaluare a lecției și procesul verbal de inspecție se înregistreză în aceeași zi în 

registrul de intrări-ieșiri pus la dispoziție de Inspectoratul Școlar Județean Constanța. 

7. Probele practice se desfășoară în conformitate cu prevederile anexelor 5, 7, 8, 9, 10 și 11 la 

Metodologia-cadru. Profesorii evaluatori întocmesc în fiecare zi de probă un proces verbal cu 

rezultatele candidaților evaluați în ziua respectivă. 

8. Proba orală se desfășoară în conformitate cu prevederile cu prevederile anexei 6 la 

Metodologia-cadru. Profesorii evaluatori întocmesc în fiecare zi de probă un proces verbal cu 

rezultatele candidaților evaluați în ziua respectivă. 

9. Profesorii evaluatori afişează, la sfârşitul fiecărei zile, rezultatele candidaţilor programaţi în 

ziua respectivă la proba practică/ orală/ inspecţia specială la clasă. 

10. La încheierea tuturor probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă, profesorii 

evaluatori depun registrul comisiei, lista centralizată cu rezultatele candidaților și toate 

documentele de evaluare la secretarul comisiei de organizare și desfășurare a probelor 

practice/orale și inpecțiilor speciale la clasă. 

 

 

Am luat a cunoştinţă azi, ........................................ 

 

Numele şi prenumele ....................................................................... Semnătura .............................. 
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FIŞA DE ATRIBUŢII SECRETAR 

 

1. Afişează graficul desfăşurării probelor practice/orale în profilul postului şi a inspecţiilor 

speciale la clasă pe site-ul ISJ Constanța. 

2. Întocmeşte, împreună cu preşedintele comisiei, dosarul comisiei pentru proba practică/ orală/ 

inspecţia specială la clasă, care conţine fişele de evaluare, procesele verbale de inspecţie, 

procesele verbale ale probelor practice/ orale şi listele cu rezultatele candidaţilor. 

3. Completează şi înmânează evaluatorilor adeverinţele de normare a activităţii depuse. 

4. Informează în permanenţă preşedintele comisiei despre evenimentele importante sau 

neprevăzute care se petrec pe perioada desfăşurării probelor. 

 

 

 

 

Am luat a cunoştinţă azi, ........................................ 

 

Numele şi prenumele ....................................................................... Semnătura .............................. 
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ANEXA NR. 4 

 

LISTA NOTELOR LA INSPECȚIILE SPECIALE LA CLASĂ 

 

DATA .......................................... 

 

DISCIPLINA ..................................................................................................................................... 

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Nota (în cifre și litere) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Evaluator 1 ......................................................................................................................................... 

Evaluator 2 ......................................................................................................................................... 
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ANEXA NR. 5 

 

FORMULAR FEEDBACK 

 

 

 

Subsemnatul(a) ………………………...............………………………………………….., 

cu domiciliul în ................................................, Str. ........................................................................, 

nr. ............, bl. ............, ap. ...........,  legitimat(ă) cu BI/CI seria ........... nr. ....................................., 

CNP ..............................................., înscris(ă) la concursul pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate sesiunea 2019, programat(ă) pentru susținerea inspecției 

speciale la clasă în data de ............................................................ la unitatea de învățământ 

............................................................................................................................................................. 

disciplina ..........................................................................................................................................., 

declar următoarele: 

- Am primit documentele de planificare   DA NU 

- Am primit informații despre clasă/elevi  DA NU 

- Am primit manuale/auxiliare   DA NU NU AM SOLICITAT 

- Am primit material didactic suplimentar  DA NU NU AM SOLICITAT 

- Am primit sprijin din partea școlii   DA NU 

 

 

 

Data ...................................................    Semnătura .......................................... 


