
PREVEDERI LEGALE REFERITOARE LA ORGANIZAREA ȘI 

DESFĂȘURAREA PROBELOR ORALE ELIMINATORII 

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar 

în anul școlar 2020-2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/2019, cu modificările și completările ulterioare: 

Art. 4 (5) Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a 

postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre, precum și cadrele didactice 

titulare care solicită completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare, transferul pentru restrângere de 

activitate, pretransferul la cerere sau prin schimb de posturi, detașarea în interesul învățământului sau detașarea la 

cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limbile 

minorităților naționale sau clase/grupe speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv susțin o probă 

orală eliminatorie de cunoaștere a limbii moderne/minorității în care urmează să se facă predarea. Fac excepție 

cadrele didactice titulare/angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pe posturi didactice/catedre similare, 

cadrele didactice care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba minorității în care 

urmează să se facă predarea sau care au efectuat studiile în limba modernă/minorității în care urmează să se facă 

predarea, respectiv cadrele didactice titulare care beneficiază de continuitate pe post/catedră prin completarea 

normei didactice de predare-învățare-evaluare sau prin detașare la cerere, conform prezentei metodologii. 

(6)Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei 

care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre, precum și cadrele didactice titulare care au 

efectuat studiile în alte state sau în România în limbile minorităților naționale și care solicită completarea normei 

didactice de predare-învățare-evaluare pe perioadă determinată sau nedeterminată, transferul pentru restrângere de 

activitate, pretransferul la cerere sau prin schimb de posturi, detașarea în interesul învățământului sau detașarea la 

cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba 

română susțin proba orală eliminatorie de cunoaștere a limbii române. Fac excepție cadrele didactice titulare 

transferate/pretransferate/detașate și cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care 

solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre de pe posturi didactice/catedre similare, cadrele 

didactice pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea «Limba română» sau «Limba și literatura 

română», precum și cadrele didactice care au efectuat studiile în alte țări în limba română. 

(8) Evaluarea probelor orale, prevăzute la alin. (5) și (6), se realizează de către o comisie, numită prin 

decizia inspectorului școlar general, formată din: președinte - inspector școlar general adjunct/inspector școlar; 

membri - câte doi profesori de specialitate titulari care au dobândit gradul didactic I sau II/inspectori 

școlari/metodiști ai inspectoratului școlar/responsabili ai comisiilor metodice cu specializări în profilul postului; 

secretari - 1-7 inspectori școlari/directori de unități de învățământ. În mod excepțional, pentru disciplinele la care 

nu se identifică profesori titulari cu gradul didactic I sau II, inspectorul școlar general poate numi membri în 

comisia pentru evaluarea probelor orale profesori titulari din învățământul preuniversitar care au dobândit 

definitivarea în învățământ ori cadre didactice din învățământul universitar. 

(9) Probele orale eliminatorii, prevăzute la alin. (5) și (6), se organizează conform prevederilor anexei nr. 

20 la prezenta metodologie și se evaluează prin calificative «Admis/Respins». La aceste probe nu se admit 

contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probelor orale rămânând definitiv. 

Inspectoratul școlar eliberează adeverințe cadrelor didactice evaluate, semnate de inspectorul școlar general și de 

președintele comisiei de evaluare a probelor orale, în care se consemnează rezultatele obținute la aceste probe.    

 (9^1)Probele orale eliminatorii, prevăzute la alin. (5) și (6), se pot organiza și în sistem online. Procedura 

specifică de organizare și desfășurare a acestor probe se elaborează de comisia județeană/municipiului București 

de mobilitate a personalului didactic. 

 (10) Rezultatul «Admis» obținut la probele orale eliminatorii de către cadrele didactice în oricare etapă de 

mobilitate rămâne valabil și pentru etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic de predare din 

învățământul preuniversitar, prevăzute la alin. (1), precum și pentru etapele mobilității personalului didactic de 

predare titular care se desfășoară pe parcursul anului școlar 2020-2021. 

 Art.65 (13) Candidații care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate 

la clase/grupe speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv sau clase/grupe cu predare în limbile 

minorităților naționale susțin o probă orală eliminatorie de cunoaștere a limbii moderne/minorității în care 

urmează să se facă predarea. Fac excepție cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, 

candidații care susțin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învățământul primar sau preșcolar cu 

predare în limba minorității în care urmează să se facă predarea, candidații care au finalizat cu diplomă studii 

universitare cu specializarea în limba minorității în care urmează să se facă predarea, precum și candidații care au 

efectuat studiile în limba modernă/minorității în care urmează să se facă predarea. 

(14) Candidații care au efectuat studiile în România în limbile minorităților naționale sau în alte țări și 

solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba 



română susțin o probă orală eliminatorie de cunoaștere a limbii române. Fac excepție candidații pe a căror 

diplomă de studii este înscrisă specializarea «Limba română» sau «Limba și literatura română», candidații care au 

efectuat studiile în alte țări în limba română și candidații care susțin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui 

post în învățământul primar sau preșcolar cu predare în limba română ori a unei catedre de limba și literatura 

română. 

(15) Probele orale eliminatorii, prevăzute la alin. (13) și (14), se organizează conform prevederilor anexei 

nr. 20 la prezenta metodologie și se evaluează prin calificative «Admis/Respins». La aceste probe nu se admit 

contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probelor orale rămânând definitiv. 

Rezultatul «Admis» rămâne valabil și pentru etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic/concursul 

județean/etapele mobilității personalului didactic/concursurile care se desfășoară pe parcursul anului școlar 2020-

2021. Inspectoratul școlar eliberează adeverințe candidaților, semnate de inspectorul școlar general și de 

președintele comisiei de evaluare a probelor orale, în care se consemnează rezultatele obținute la aceste probe. 

(16) Probele orale eliminatorii, prevăzute la alin. (13) și (14), se pot organiza și în sistem online. Procedura 

specifică de organizare și desfășurare a acestor probe se elaborează de comisia județeană/a municipiului București 

de organizare a concursului. 

CALENDARUL 

mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 

 

10) Pretransferul la cerere al personalului didactic titular. Modificarea repartizării cadrelor didactice 

angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate 

constitui norma didactică de predare- învățare-evaluare completă conform deciziilor de repartizare pe 

post/catedră: 

g) organizarea și desfășurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului școlar și comunicarea 

rezultatelor; 

Zilele: 5 și 9 iunie 2020 

12) Ocuparea prin concurs național a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în 

învățământul preuniversitar: 

f) organizarea și desfășurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului școlar; 

Perioada: 1-9 iulie 2020 

În perioada 1-9 iulie 2020 pot susține probe orale eliminatorii și cadrele didactice titulare aflate în reducere de 

activitate nesoluționată, precum și cadrele didactice titulare solicitate pentru detașare în interesul învățământului. 

15) Soluționarea cererilor cadrelor didactice a căror reducere de activitate nu a fost soluționată în etapele 

anterioare: 

b) organizarea și desfășurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului școlar și comunicarea 

rezultatelor; 

Perioada: 17-18 august 2020 

16) Detașarea la cerere: 

h) organizarea și desfășurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului școlar și comunicarea 

rezultatelor; 

Perioada: 1-10 iulie 2020 

20) Repartizarea și ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată: 

b) organizarea și desfășurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului școlar și comunicarea 

rezultatelor; 

Perioada: 1-10 iulie 2020 

22) Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la 

nivelul județului/municipiului București: 

b) organizarea și desfășurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului școlar și comunicarea 

rezultatelor; 

Zilele: 28 și 31 august 2020 

  



ANEXA Nr. 20 

 

 

PROBA ORALĂ ELIMINATORIE 

de cunoaștere a limbii în care urmează să se facă predarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate din unități de învățământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv 

și/sau bilingv sau din unități de învățământ având clase/grupe cu predare în limbile minorităților sau în 

altă limbă decât aceea în care candidații și-au efectuat studiile 

I. Pentru predarea limbii moderne la clasele cu profil intensiv, bilingv sau a limbii materne, proba orală constă 

într-un interviu în cadrul căruia se testează, în limba de predare pentru care se organizează această probă, 

competențele de receptare și comunicare ale candidatului cel puțin la nivelul C1 din Cadrul European Comun de 

Referință pentru Limbi (CECRL). 

II. Pentru predarea disciplinelor nonlingvistice din arii curriculare, în altă limbă decât aceea în care candidații și-

au efectuat studiile, proba orală constă într-un interviu, în limba de circulație internațională/limba modernă/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 de circulație internațională/limba modernă/limba maternă/limba română. 

III. Pentru predarea la învățământul preșcolar și primar, în altă limbă decât aceea în care candidații și-au efectuat 

studiile, proba orală de cunoaștere a limbii constă într-un interviu, în limba română/limba maternă pentru care se 

organizează această probă, care să reflecte competențele de comunicare ale candidatului cel puțin la nivelul B2 

din Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL). 

NOTĂ:  

Proba orală eliminatorie de cunoaștere a limbii în care urmează să se facă predarea se evaluează prin calificative 

"Admis"/"Respins". 

 


