
(7) Cadrele didactice titulare care solicită întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, completarea 

normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă nedeterminată, transferul pentru restrângere de activitate 

sau pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ pe catedre constituite şi din discipline care nu sunt înscrise în 

documentul de numire/transfer/repartizare susţin inspecții speciale la clasă la disciplinele solicitate care nu se regăsesc 

în documentul de numire/transfer/repartizare, conform anexei nr. 4, cu excepţia posturilor didactice/catedrelor pentru 

care se susţin probe practice prevăzute la alin. (4).  

 

(8) Evaluarea inspecţiei speciale la clasă/probei practice/orale, prevăzută la alin. (4)-(7), se realizează de către o 

comisie, numită prin decizia inspectorului şcolar general, formată din: preşedinte - inspector şcolar general 

adjunct/inspector şcolar; membri - câte doi  

profesori care au dobândit gradul didactic I sau II/inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar/responsabili ai 

comisiilor metodice  

cu specializări în profilul postului; secretari – 1-7 inspectori şcolari şi directorii unităţilor de învăţământ în care se 

organizează inspecții speciale la clasă/probe practice/orale. Rezultatul inspecţiei speciale la clasă/probei practice 

eliminatorii în profilul postului, prevăzută la alin. (4)-(7), se consemnează prin note de la 10 la 1 conform anexelor nr. 

4-12. La aceste probe nu se admit contestaţii, nota stabilită de comisia de organizare şi desfăşurare a inspecţiilor 

speciale la clasă/probelor practice/orale rămânând definitivă. Inspectoratul şcolar eliberează adeverinţe cadrelor 

didactice evaluate, semnate de inspectorul şcolar general şi de preşedintele comisiei, în care se consemnează 

rezultatele obţinute la inspecţiile speciale la clasă/probele practice/orale.  

 

(9) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe 

perioadă determinată/detaşare, probele practice în profilul postului se consideră promovate în situaţia în care cadrele 

didactice titulare participante  

obţin cel puţin nota 5 (cinci). La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin întregirea 

normei  

didactice/completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată/transfer pentru soluţionarea restrângerii de 

activitate/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ/repartizare în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 

1/2011 cu modificările şi completările  

ulterioare, probele practice/inspecţiile speciale la clasă în profilul postului se consideră promovate în situaţia în care 

cadrele didactice  

participante obţin cel puţin nota 7 (şapte).  

 

(10) Rezultatele inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale eliminatorii în profilul postului promovate de 

cadrele didactice titulare în etapele de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare, transfer pentru 

restrângere de activitate, pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ, detaşare în interesul învăţământului sau 

detaşare la cerere prin concurs specific rămân valabile şi în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar, precum şi pentru mobilitățile personalului didactic titular care se desfăşoară pe 

parcursul anului şcolar 2018-2019. 


