
 

 

Aprobat CA din 17.04.2019 

 

Graficul activităților privind desfăsurarea inspectiilor speciale la clasă 
 (conform Calendarului miscării de personal 2019-2020) 

 

Data Activitatea 

17.04.2019 Afișarea graficului  pentru susținerea inspecțiilor speciale la clasă la 

avizierul scolii, site-ul școlii.  

 7 mai 2019 

Intervalul 9.00-14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea candidaților la sediul unității școlare unde se va susține 

inspecția, pentru extragerea biletului ce conține clasa, specializarea și 

tipul lecției ce urmează a fi suținută. 

Candidații vor avea asupra lor CI.  

Depunerea  cererilor la secretariatul unității, însoţite de documente 

precizate în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer 

prin schimb de posturi sau catedre în baza consimțământului scris, 

respectiv pretransfer consimțit între unitățile de învățământ pentru 

obținerea acordului. 

Neprezentarea în intervalul 9-14.00 pentru extragerea biletului va 

conduce la eliminarea candidatului din concurs. 

 

 

 

 

9-14 mai 2019 

  

Susținerea inspecțiilor Speciale la clasa de către candidați în prezența 

comisiei, conform  programării şi biletului extras anterior. Inspecția 

special la clasă se desfășoară pe durata unei ore de curs și se 

evaluează prin note de la 10 la 1, conform Anexei nr. 4, parte integranta 

din O.M.E.N.  nr. 3886/11.04.2018. Candidaţii care nu obţin la 

inspecţia specială în profilul postului la clasă  nota 10 zece) nu pot 

ocupa catedrele didactice/catedre vacante publicate pentru angajare 

pe perioadă (ne)determinată.  În situaţia în care mai mulţi candidaţi 

îndeplinesc condiţia specială pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante ( 10), obţinând note diferite, acordul va fi 

primit de candidatul cu nota cea mai mare. La aceasta probă nu se 

admit contestatii. 

Candidatul va prezenta proiectul de lecţie in două exemplare si alte 

documente necesare lecţiei (fise de lucru, teste etc.) 

Neprezentarea la ora fixată pentru susţinerea inspecţiei speciale la 

clasă va conduce la eliminarea candidatului din concurs. 

 

 14 mai 2019 Afișarea rezultatelor la inspecțiile speciale la clasă la avizierul LTIM 

si pe site-ul institutiei. 

15 mai 2019   Analiza în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ a 

solicitărilor şi comunicarea hotărârii cu privire la 

acordarea/neacordarea acordurilor/acordurilor de principiu pentru 

transfer; 
 

 

Director, 

Prof. Laura Florea 


