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ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CARE S-AU ÎNSCRIS LA CONCURSUL DE
TITULARIZARE ÎN JUDEȚUL HARGHITA
În atenția candidaților care au solicitat susținerea unei probe orale de
cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea
Candidați care la înscrierea la concurs au solicitat susținerea probei orale de
cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea, vor fi contactați telefonic, pe
numărul de telefon specificat în cererea de înscriere, de evaluatori pentru discutarea
detaliilor privind susținerea probei orale (data, ora, etc.). Această probă se susține
exclusiv online și se înregistrează audio-video. Proba constă într-un interviu, în limba
maternă/limba română pentru care se organizează această probă, care să reflecte
competențele de comunicare ale candidatului, în limba respectivă, cel puțin la nivelul
B2 din Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL), precum și
capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate pentru disciplina care urmează să fie
predată în limba maternă/limba română. Rezultatul probei orale de cunoaştere a limbii
române se consemnează prin calificative „Admis/Respins”. Inspecţia specială la clasă
se poate susţine în limba în care urmează să se facă predarea, numai după
promovarea probei orale de cunoaştere a limbii respective. Din această cauză
propunem susținerea acestor probe cât mai repede. Lista candidaților care au solicitat
susținerea probei orale de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea
este afișată pe situl inspectoratului (https://portal.eduhr.ro/concurs-de-titularizare/)
În atenția candidaților care au solicitat susținerea unei inspecţii speciale
la clasă şi/sau probe practice
Concursul naţional constă în probă practică sau inspecţie specială la clasă în
profilul postului didactic solicitat şi probă scrisă.
Inspecţia specială la clasă sau proba practică se susține exclusiv prin prezență
fizică, în perioada 24 mai - 9 iunie 2022, la unitățile de învățământ desemnate și se
înregistrează audio. În acest sens pe pagina inspectoratului este afișată lista cadrelor
didactice care susțin inspecție specială la clasă sau probă practică și repartizarea pe
unitățile de învățământ unde se susțin aceste probe, respectiv numărul de telefon pe
care candidatul poate stabili detaliile probei respective (data, ora, documentele
necesare, etc.). Având în vedere, că perioada de susținere a acestor probe este foarte
scurtă, vă rugăm să luați legătura cu evaluatorii cât mai urgent. Este interzisă
înregistrarea inspecției speciale la clasă sau a probei practice de către candidat.
După susținerea inspecției speciale la clasă sau proba practică candidații
semnează pentru luare la cunoștință fişa de evaluare a lecției în profilul postului.
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. Rezultatele la această probă se aduc
la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probei.
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Probele practice de profil, pentru posturile care sunt condiţionate pentru
ocupare de proba practică 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.
Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică
minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisă.
Candidații trebuie să efectueze proba practică, chiar dacă în acest an, au
promovat cele două inspecții pentru definitivat.
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. Contestațiile 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.

Inspector școlar general,

Demeter Levente

Inspector școlar general adjunct,
Glodeanu Cristinel-Fănel
Președintele comisiei de mobilitate

Inspectori școlari pentru
managementul resurselor umane
Adorjan Attila-József
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