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Nr. 3316 din 16.05.2022 
EFECTUAREA INSPECȚIILOR LA CLASĂ ȘI A PROBELOR PRACTICE/ORALE ÎN PROFILUL 

POSTULUI PENTRU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA TITULARIZARE 2022 
 
Extras din OME 5578/2021 
Art. 64. (3) Concursul naţional constă în probă practică sau inspecţie specială la clasă în profilul postului 
didactic solicitat şi probă scrisă, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului 
educaţiei, conform art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
(4) Inspecţia specială la clasă în profilul postului se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează 
prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 5. Rezultatele la această probă se aduc la cunoştinţă candidaţilor în 
ziua susţinerii probei. Proba se înregistrează audio. 
(5) Probele practice de profil, pentru posturile care sunt condiţionate pentru ocupare de proba practică, se 
desfăşoară conform anexelor nr. 4 şi 6-12 şi se evaluează prin note de la 10 la 1. Rezultatele la aceste probe se 
aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probelor. Nota obţinută la proba practică în profilul postului sau 
la inspecţia specială la clasă în profilul postului are o pondere de 25% în media de repartizare. 
(6) Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 (cinci) nu pot 
participa la proba scrisă. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă în profilul postului sau la proba 
practică în profilul postului minimum nota 7 (şapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate 
pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Cadrul didactic care a obţinut cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la 
clasă în profilul postului, dar nu mai puţin de 7 (şapte) la fiecare dintre acestea, în cadrul examenului naţional de 
definitivare în învăţământ, sesiunea 2022, pe parcursul anului şcolar 2021-2022, poate folosi acest rezultat şi în 
cadrul concursului naţional, sesiunea 2022, pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată. Cadrul 
didactic care a obţinut cel puţin media 5 (cinci) la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului 
naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2022, pe parcursul anului şcolar 2021-2022, poate folosi acest 
rezultat şi în cadrul concursului naţional, sesiunea 2022, pentru angajare pe perioadă determinată, pentru posturile 
didactice/catedrele care nu necesită probă practică/orală. În situaţia în care candidatul optează şi pentru susţinerea 
inspecţiei speciale la clasă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2022, la media finală a concursului se ia în 
calcul nota obţinută la inspecţia specială la clasă în cadrul concursului. Media obţinută la inspecţiile la clasă în 
profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2022, pe parcursul anului 
şcolar 2021-2022, se poate folosi numai pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unităţile de învăţământ 
din judeţul/municipiul Bucureşti în care candidatul este înscris la examenul naţional de definitivare în învăţământ. 
(8) Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba 
scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului sau cel puţin media 8 (opt) la 
inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2022, 
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pe parcursul anului şcolar 2021-2022, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota 
obţinută la proba scrisa)*3+(nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4. 
(9) Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba 
scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului sau cel puţin media 5 (cinci) la inspecţiile la 
clasă în profilul postului sau în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2022, pe 
parcursul anului şcolar 2021-2022, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută 
la proba scrisă)*3+(nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4. 
Art. 68. - (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului se numeşte comisia judeţeană/a municipiului 
Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului, prin decizia inspectorului şcolar general,  … (…) .  
(6) Contestaţiile la probele practice/orale/inspecţiile speciale la clasă în profilul postului se depun la inspectoratele 
şcolare, în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. Contestaţiile la aceste probe se depun personal de 
către candidaţi sau prin împuterniciţi, aceştia din urmă prezentând procură notarială în original. Nu pot fi 
contestate probele susţinute de alţi candidaţi. 
 

 

- Detaliile cu privire la calendarul desfășurării inspecțiilor și la locațiile de desfășurare a 
inspecțiilor vor fi afișate pe site și la sediul ISJ Sălaj în data de 23 – 24 mai 2022. (DATA, 
LOCAȚIA, DATE DE CONTACT) 

- Candidații care optează pentru recunoașterea rezultatelor obținute la inspecțiile pentru 
Definitivat vor depune la ISJ Sălaj ( la comisia județeană) o adeverință care atestă media 
aritmetică a celor două note finale obținute la cele două inspecții de specialitate sau copia 
conformă cu originalul a proceselor-verbale, în perioada 24 mai – 3 iunie 2022. 
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