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CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE – SESIUNEA 2022 
 
CENTRUL DE INSCRIERE: 
_________________________________________________________________________ 

 

D E C L A R A Ţ I E  
(inspecţia specială la clasă) 

 
 

Subsemnatul / Subsemnata, __________________________________________________________, în 

calitate de candidat la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022, înscris 

pentru susţinerea probei scrise de concurs: ____________________________________________________,  

declar pe proprie răspundere că optez pentru: 

 Efectuarea inspecţiei speciale la clasă, la disciplina: _________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ . 
(se precizează dacă se solicită susţinerea inspecţiei speciale la clasă în limba maternă) 
 
Conform prevederilor art. 67 alin.(16) din Metodologie: 
Inspecţiile speciale la clasă se susţin în limba în care candidaţii şi-au efectuat studiile. 
Inspecţiile speciale la clasă se pot susţine şi în limba în care urmează să se facă predarea, după promovarea probei orale de cunoaştere a 
limbii respective. 

 Recunoaşterea mediei inspecţiilor speciale la clasă, efectuate în judeţul Alba pentru Examenul naţional de 

definitivare în învăţământ - sesiunea 2022, la disciplina _________________________________________  

____________________________________________________________________________________ . 
 
NOTĂ: 
Pentru recunoaşterea inspecţiilor speciale la clasă, efectuate pentru Examenul naţional de definitivare în învăţământ - sesiunea 2022, 
se face o solicitare în scris la Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, pentru eliberarea ADEVERINŢEI care să ateste media obţinută de 
candidat la inspecţiile speciale la clasă. 
 
 
Extras: art. 64 alin. (6) din Metodologie (OME nr. 5578/10.11.2021) 
 
Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, dar nu mai puţin de 7 (şapte) la fiecare dintre acestea, în 
cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2022, pe parcursul anului şcolar 2021-2022, poate folosi acest rezultat și în cadrul 
concursului naţional, sesiunea 2022, pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată. 
 
Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în 
învățământ, sesiunea 2022, pe parcursul anului şcolar 2021-2022, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului naţional, sesiunea 2022, pentru 
angajare pe perioadă determinată, pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică/orală. 
 
În situația în care candidatul optează și pentru susținerea inspecției speciale la clasă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2022, la media finală a 
concursului se ia în calcul nota obținută la inspecția specială la clasă în cadrul concursului. 
 
Media obţinută la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, 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 național de definitivare în învățământ. 
 

Data,         Semnătura, 

…………………………….      ………………………………… 
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