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1. SCOP  

Scopul prezentei proceduri este de aplicare a prevederilor din Metodologia-cadru privind 

mobilitatea personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 aprobată 

prin OMENCS nr. 5485/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

2. DOMENIU DE APLICARE  

Prezenta procedură se aplică de către comisia de organizare şi desfăşurare a inspecţiei la 

clasă şi a probei de interviu, numită prin decizie a directorului Colegiului Economic „Anghel 

Rugină”  Vaslui. 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  

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

3.2 OMENCS nr. 5485/2017, pentru aprobarea Metodologiei- cadru privind mobilitatea 

personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

3.3 Legea nr. 53 din 2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 

4. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII  

4.1. PRECIZĂRI GENERALE  

Art. 1. (1) Condiţiile specifice pentru Colegiul  Economic „Anghel Rugină” Vaslui în etapa 

de pretransfer consimţit constau în inspecţie la clasă în profilul postului solicitat, probă de interviu 

și calificativ ”Foarte Bine” în ultimii 5 ani/în funcție de vechimea la catedră;  

(2) Nota minimă necesară promovării  inspecției la clasă este 9.50 (nouă 50%). 

(3) Nota minimă necesară promovării interviului cu comisia de evaluare este 9,50(nouă 50%). 

 

  Art. 2. (1) Inspecţia la clasă se susţine în faţa unei comisii, numite prin decizia directorului 

Colegiului Economic „Anghel Rugină” Vaslui, alcătuită din:  

a) preşedinte – director sau director adjunct al Colegiului Economic „Anghel Rugină” Vaslui; 

b) vicepreşedinte – director, director adjunct sau un cadru didactic titular la Colegiul  Economic 

„Anghel Rugină” Vaslui; 

c) membri – inspectori şcolari/ profesori cu gradul didactic I sau II, cu specializarea în profilul 

postului/ responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/ metodişti ai ISJ, 

titulari ai oricărei unităţi de învăţământ cu specializarea în profilul postului;  

d) secretar – un cadru didactic titular la Colegiul  Economic „Anghel Rugină” Vaslui.  

(2) Se numesc câte doi membri pentru evaluarea inspecţiei la clasă pentru fiecare disciplină.  

 (3) Proba de interviu se susţine în faţa comisiei alcătuită din preşedinte, vicepreşedinte şi cei doi 

membri de specialitate.  
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Art. 3. (1) Inspecţiile la clasă şi proba de interviu se desfăşoară în perioada 18.04 – 

26.04.2018, în Colegiul  Economic „Anghel Rugină” Vaslui. 

(2) Programarea candidaţilor pentru susţinerea celor 2 probe (inspecţie şi interviu) se va face de 

comun acord cu candidaţii, cel mai târziu în data de 24.04.2018 între orele 12.00-15.00. 

Programarea se va afişa la orele 15.00 la avizierul unităţii şcolare (anexa 1). În cazul în care un 

candidat nu se prezintă pentru programare, aceasta se va realiza din oficiu de către comisie.  

(3) Candidaţii au obligaţia de a se prezenta la unitatea de învăţământ pentru cele 2 probe la data şi 

ora stabilită.  

 Art. 4. (1) Membrii comisiilor pentru inspecţia la clasă şi interviu nu pot avea funcţia de 

preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional 

şi nu pot avea în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv.  

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

 (3) Declaraţiile sunt predate secretarului comisiei şi se păstrează la dosarul concursului.  

Art. 5. Atribuţiile membrilor comisiei pentru inspecţia la clasă şi interviu, stabilite în baza 

Metodologiei şi a reglementărilor/ recomandărilor/ dispoziţiilor/ 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 LA CLASĂ  

Art. 6. (1) Inspecţia 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), de către 

preşedinte sau vicepreşedinte şi de fiecare membru evaluator, nota finală fiind media aritmetică a 

celor trei note.  

(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. 

 (3) Nu se admit contestaţii la inspecţia la clasă.  
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Art. 7. (1) Candidaţii au obligaţia de a se prezenta la unitatea de învăţământ unde se 

desfăşoară inspecţia la clasă cel mai tarziu în data de 24.04.2018, orele 12.00-15.00, pentru a studia 

planificarea calendaristică semestrială pentru clasa la care au fost repartizaţi.  

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

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

învăţământ,  cel mai tarziu în data de 24.04.2018 până la ora 15.00.  

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

   Art. 8. (1) Unitatea de învăţământ în care se desfăşoară inspecţiile la clasă va asigura 

accesul candidaţilor la documentele de planificare semestrială / anuală corespunzătoare claselor la 

care se va susţine proba.  

 (2) Unitatea de învăţământ are 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 la data şi ora depunerii solicitării.  

Art. 9. (1) Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă minim nota 9.50 (nouă 

50%) se consideră că nu au îndeplinit această condiţie specifică şi nu pot participa la proba de 

interviu.  

4.2.2. PROBA DE INTERVIU 

Art. 10. Proba de interviu constă în: 

a) motivarea efectuării pretransferului în Colegiul  Economic „Anghel Rugină” Vaslui, precum şi a 

disponibilităţii de încadrare în standardele educaţionale impuse de către această unitate şcolară; 

b) noţiuni minime de legislaţie, obligatorii pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului 

educaţional (Legea nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; ROFUIP aprobat prin Ordinul nr. 5079 din 31.08.2016; Ordinul ministrului Educației 

Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei - Regulament - cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016; 

Statutul elevului aprobat prin Ordinul 4742 din 10.08.2016; Legea nr. 53 din 2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.)  

Art. 11. (1) Interviul se desfăşoară în faţa comisiei alcătuită din preşedinte, vicepreşedinte, membri 

evaluatori de specialitate, conform programării, şi se evaluează cu note de la 10 la 1,conform Fișei 
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de evaluare a interviului, ce se consemnează într-un borderou (anexa 6). Nota finală este media 

aritmetică a celor 4 note.  

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

afişare la avizierul unităţii de învăţământ la care s-a suţinut proba.  

(3) Nu se admit contestaţii la proba de interviu.  

Art. 12. (1) Candidaţii au obligaţia de a se prezenta la unitatea de învăţământ unde se 

desfăşoară proba de interviu, la data şi ora stabilită .  

 (2) Dacă un candidat nu se prezintă la data şi ora stabilită şi afişată, acesta este considerat 

neprezentat şi automat se consideră că nu îndeplineşte această condiţie specifică.  

(3) Candidatul care obţine minim nota 9.50 (nouă 50%) la proba de interviu se consideră că 

îndeplineşte această condiţie specifică.  

5. PERIODICITATE  

Prezenta procedură se aplică pentru etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ 

preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular, în anul şcolar 2018- 2019, şi este supusă 

revizuirii ori de câte ori prevederile legale o impun. 

  6. DIFUZARE  

Prezenta procedură se afişează la avizierul unităţii şcolare pentru informarea candidaţilor şi se 

comunică tuturor membrilor comisiei, constituită în acest sens. 

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 Metodologia- cadru – Fişa de evaluare a lecţiei 

Anexa 5 la Metodologia- cadru – Fişa de evaluare a interviului 

Anexa 6 – Borderou de notare la proba de interviu 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1 
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PROGRAMAREA CANDIDAŢILOR PENTRU INSPECŢIA LA CLASĂ ŞI 

 PROBA DE INTERVIU 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele 

candidatului 

Disciplina 

postului 

Dată şi oră 

Inspecţie 

Clasa Dată şi oră 

Interviu 

      

      

 

 

ANEXA NR. 2 

 

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 pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor specifice în 

etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului 

didactic titular, în anul şcolar 2018-2019, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE că nu deţin 

funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul niciunui partid politic, la nivel local, judeţean sau 

naţional şi nu am rude sau afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor.  

 

 

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

 

 

 

ANEXA NR. 3 
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FIŞA DE ATRIBUŢII PREŞEDINTE 

 

1. Întocmeşte programarea candidaţilor la cele 2 probe şi afişează graficul desfăşurării inspecţiilor 

la clasă şi a probei de interviu la sediul unităţii de învăţământ unde se susţin aceste probe.  

2. Instruieşte profesorii evaluatori înaintea începerii probelor.  

3. Participă la inspecţia la clasă, cu drept de notare, şi întocmeşte fişe de evaluare la inspecţiile la 

clasă la care participă.  

4. Participă la proba de interviu, cu drept de notare şi semnează borderoul probei de interviu .  

5. Afişează, la sfârşitul fiecărei zile de concurs, rezultatele candidaţilor programaţi în ziua 

respectivă.  

6. Întocmeşte, împreună cu secretarul comisiei, dosarul comisiei, care conţine fişele de evaluare, 

borderourile de notare pentru cele 2 probe, listele cu rezultatele candidaţilor.  

7. Predă comisiei de mobilitate constituită la nivelul unităţii şcolare, dosarul comisiei.  

 

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

 

Numele şi prenumele ..........................................................  Semnătura .............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIŞA DE ATRIBUŢII VICEPREŞEDINTE 
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1. Întocmeşte, împreună cu preşedintele, programarea candidaţilor la cele 2 probe şi afişează 

graficul desfăşurării inspecţiilor la clasă şi a probei de interviu la sediul unităţii de învăţământ unde 

se susţin aceste probe.  

2. Instruieşte, împreună cu preşedintele, profesorii evaluatori înaintea începerii probelor.  

3. Participă la inspecţia la clasă, cu drept de notare, şi întocmeşte fişe de evaluare la inspecţiile la 

clasă la care participă.  

4. Participă la proba de interviu, cu drept de notare şi semnează borderoul probei de interviu .  

5. Afişează, împreună cu preşedintele, la sfârşitul fiecărei zile de concurs, rezultatele candidaţilor 

programaţi în ziua respectivă.  

 

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

 

Numele şi prenumele ..........................................................  Semnătura .............................. 

 

 

FIŞA DE ATRIBUŢII EVALUATOR 

 

1. Participă la inspecţia la clasă şi la proba de interviu, la cadrele didactice în specialitate.  

2. Realizează evaluarea conform fişei de evaluare la inspecţia la clasă şi notează proba de interviu.  

3. Semnează fişa de evaluare şi borderourile pentru fiecare probă.  

 

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

 

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

 

1. Afişează împreună cu preşedintele şi vicepreşedintele graficul desfăşurării probelor la sediul 

unităţii de învăţământ unde se susţin aceste probe.  

2. Afişează, la sfârşitul fiecărei zile, rezultatele candidaţilor programaţi în ziua respectivă la probele 

desfăşurate.  

3. Întocmeşte, împreună cu preşedintele comisiei, dosarul comisiei, care conţine fişele de evaluare, 

borderourile de notare pentru cele 2 probe, listele cu rezultatele candidaţilor.  

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 

la Metodologie 

 

FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI  

INSPECŢIA SPECIALǍ LA CLASĂ ÎN PROFILUL POSTULUI 

 

Numele şi prenumele candidatului:__________________________________________________________  

Disciplina:_____________________________________________________________________________  

Data____________________  

Analiză  Aspecte evaluate: criterii Punctaj 

Maxim Realizat 

Lecţie Aspecte formale  

(documente, documentaţie, materiale didactice disponibile) 

1  

Proiectare – motivare  

(relaţionarea intra- şi interdisciplinară, intra şi cross-curriculară, perspectiva în 

raport cu unitatea de învăţare, relevanţa pentru viaţă a conţinuturilor)  

1,5  

Conţinut ştiinţifico-aplicativ  

(obiectivizare, structurare, sistematizare, coerenţă, consistenţă) 

1,5  

Metode şi mijloace didactice  

(varietate, oportunitate, originalitate, eficienţă)  

1,5  

Climat psihopedagogic  

Ambient specific disciplinei, motivaţie pentru lecţie  

1  

Elevii - 

dominante 

vizate 

Achiziţii cognitive, verbalizate/nonverbalizate  

(calitate, cantitate, relaţionare, operaţionalizare) 

0,5  

Deprinderi de activitate intelectuală individuală şi în echipă  

(operaţii logice, mecanisme de analiză şi sinteză, tipuri de inteligenţe, consecvenţă, 

seriozitate, ambiţia autodepăşirii, colegialitate, responsabilitate şi răspundere, 

flexibilitate în asumarea rolurilor)  

0,5  

Atitudine faţă de şcoală - statutul şi rolul la oră  

(pozitivă – colaborator, indiferentă – spectator)  

0,5  

Profesorul– 

dominante 

vizate 

Competenţe profesionale şi metodice 

 (de cunoaştere – gradul de stăpânire, organizare şi prelucrare a informaţiei; de 

execuţie – rapiditatea, precizia acţiunilor şi distributivitatea atenţiei; de comunicare 

– fluiditatea, concizia şi acurateţea discursului, captarea şi păstrarea interesului 

elevilor, abilitatea pentru activitate diferenţiată)  

1  

Competenţe sociale şi de personalitate  

(sociabilitate, degajare, comunicativitate, registre diverse de limbaj, echilibru 

emoţional, rezistenţă la stres, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, toleranţă, 

rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate pentru autoperfecţionare)  

1  

TOTAL 10  

EXAMINATOR__________________________  

SEMNĂTURA ____________________________  

Am luat la cunoştinţă,  

Candidat:_________________________  

Semnătura ___________________________ 

ANEXA NR:5 

FIŞA DE EVALUARE PENTRU INTERVIU 
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Numele şi prenumele cadrului didactic ……………………………………………………………… 
Disciplina …………………………………………………….. 
Data…………………………………………… 
 

Nr 
crt 

Criteriu Punctaj 
general/ total  
10 puncte  

Punctaj  
acordat 

Argumentarea 
comisiei 

1. Motivare profesională:  

 Identificarea oportunităților oferite 

de CEAR in dezvoltarea carierei 

profesionale; 

 Prezentarea modalităţilor de 

valorificare a oportunităţilor 

identificate de către candidat. 

 

 

1 punct 

 

1 punct 

 

 

  

2. Disponibilitatea candidatului de îcadrare în 

standardele impuse de CEAR: 

 Pregătirea suplimentară a elevilor în 

vederea participării la examenele 

naţionale/olimpiade/concursuri;. 

 Prezentarea unor modalităţi de recuperare 

şi integrare a elevilor aflaţi în situaţii de 

risc; 

 Interes pentru perfecţionare şi formare 

continuă prin adaptarea programelor de 

formare la nevoile identificate la nivelul 

CEAR. 

 Implicarea în proiecte educaţionale şi 

activităţi extraşcolare. 

 

 

1,5 puncte 

 

 

 

1,5 puncte 

 

1,5 puncte 

 

 

 

 

1,5 puncte 

 

  

3. Cunoştinţe de legislaţie şcolară şi legislaţia 

muncii: 

 Utilizarea actelor normative aplicabile la 

nivelul unităţilor de învăţământ liceal în 

contexte diferite.  

 

 

4 puncte 

 

 

  

  Punctaj 

general/ total  

10 puncte  

  

 

Preşedinte,                                                                         Membri, 

Prof. Popescu Daniela                                                                 Prof. 

                                                                                                 Prof. 

 Vicepreşedinte, 
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ANEXA NR. 6 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume candidat Specialitatea Notă 

Preşedinte 

Notă 

Vicepreşedinte 

Notă 

Evaluator 

1 

Notă 

Evaluator 

2 

Notă 

finală 

        

        

        

 

Preşedinte,                                                                         Membri, 

Prof. Popescu Daniela                                                                 Prof. 

                                                                                                 Prof. 

 Vicepreşedinte, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




