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În atenția candidaților care doresc să participe la susținerea probelor orale/intensiv/bilingv 

 

 

Candidații care doresc susținerea probelor orale/intensiv/bilingv conform Anexei nr. 19 

(modificată) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului 

educației și cercetării nr. 5991/2020, pot depune cereri la sediul Inspectoratului Școlar Județean 

Bihor, până în data de 17.05.2021, ora 1600. 

În cererea depusă se va specifica obligatoriu numele candidatului, disciplina la care 

dorește să susțină probă orală de cunoaștere a limbii în care urmează să se facă predarea 

(română, maghiară, germană, slovacă, rromani, etc.), respectiv datele de contact ale 

candidatului. 

Proba orală se va desfășura în perioada de 24 mai - 25 iunie, conform unui grafic care va 

fi afișat în data de 21.05.2021 pe pagina de web a inspectoratului la secțiunea Resurse/Noutati.  

 Atașat se regăsește anexa 4 conform căreia se desfășoară proba orală/practică respectiv 

nivelul CECRL necesar admiterii probei. 

 Conform art.80 alin. (5) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic 

de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, la aceste probe nu se 

admit contestații. 

 
În perioada 24 mai - 25 iunie pot participa la probele practice/orale și cadrele didactice 

titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluționată sau a căror reducere de activitate a 

apărut în perioada aprilie - mai 2021.  

Cadrele didactice titulare solicitate pentru detașare în interesul învățământului pot 

participa la probele practice/orale în perioada 24 mai – 4 iunie 2021. 

 

 

         Inspector școlar general adjunct                          Inspectori școlari pentru 

             prof. dr. Horea ABRUDAN              managementul resurselor umane 

            prof. Emil FLOREA 

                prof. Florica Anca ŞANDRA 
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ANEXA NR. 4  
la Metodologie 

 
PROBA PRACTICĂ/ORALĂ  

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 
 
 

A. Proba practică 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 
 

I. Pentru predarea limbii moderne la clasele cu profil intensiv/bilingv, proba practică constă într-un interviu 
în cadrul căruia se testează, în limba de circulație internațională/limba modernă 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 non lingvistice din arii curriculare, în altă limbă decât aceea în care 
candidații și-au efectuat studiile, proba practică 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. 

  
NOTĂ: 1) Proba practică 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 se evaluează prin note de la 10 la 1. 

2) Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, proba practică prevăzută la punctul 1) se evaluează prin calificative 
"Admis"/"Respins". 

 
B. Proba orală de cunoaștere a limbii în care urmează să se facă predarea pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate 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 în altă limbă decât aceea în care candidații și-au efectuat studiile, proba orală constă 

într-un interviu, în limba străină/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 străină/limba maternă/limba română. 

II. 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 străină/limba maternă/limba 
română 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 de cunoaștere a limbii în care urmează să se facă predarea se evaluează prin calificative 
"Admis"/"Respins". 

 


