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EVALUARE INTERVIU 

 

 

 

Punctaj  pentru prezentarea planului operațional pentru anul școlar 2019-2020 al unității de învățământ pentru care a fost 

exprimată opțiunea și pentru verificarea cunoştinţelor privind legislaţia şcolară raportată strict la specificul şi nivelul unităţii de 

învăţământ, pe baza bibliografiei selectate din Anexa 10 la Metodologia de concurs aprobată prin OMEN nr. 3969/2017, cu 

modificările ulterioare, prin adresarea a 3 întrebări candidatului 

 

Nr. 

crt.  

Aspect vizat Indicator  Punctaj 

indicator 

Punctaj 

aspect vizat/ 

Răspuns la 

întrebări 

1 Planul operaţional pentru anul 

școlar 2019-2020 
Proiectează programe de dezvoltare/acţiuni 

structurate în funcţie de cele patru domenii 

funcţionale/de grupuri-ţintă/de rezultatele aşteptate. 

1 p  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 p 

Formulează, în concordanţă cu strategia din 

PDI/PAS, obiectivele specifice. 

1 p 

Alege corect activităţi de atingere a obiectivelor 

specifice. 

1 p 

Stabileşte corect modalităţi de monitorizare/evaluare 

a îndeplinirii ţintelor strategice. 

1 p 

Propune termene realiste de finalizare a activităţilor. 1 p 

Identifică în mod corect resursele necesare (umane, 

materiale, financiare). 

1 p 

Stabileşte în mod realist indicatorii de performanţă. 0,5 p 

Monitorizarea şi evaluarea planului operaţional. 0,5 p 

2. Verificarea cunoştinţelor privind 

legislaţia şcolară raportată strict 

la specificul şi nivelul unităţii de 

învăţământ, pe baza bibliografiei 

selectate din Anexa 10 la   

Metodologia de concurs aprobată 

prin OMEN nr. 3969/2017, cu 

modificările ulterioare, prin 

adresarea a 3 întrebări 

candidatului. 

3 întrebări adresate candidatului 

din legislația școlară 
Î1- 1 p  

 

3p Î2- 1 p 

Î3- 1 p 

 

TOTAL PUNCTAJ 

10  

 

Notă: 

 Proba de interviu se evaluează de către fiecare membru al comisiei de selecție, conform criteriilor şi punctajelor prevăzute 

îndocumentul Evaluare interviu. 

 Punctajul pentru proba de interviu se obține prin însumarea punctajelor acordate de membrii comisiei de concurs. 

 Punctajul maxim pentru proba de interviu este de 30 de puncte, iar punctajul minim de promovare este de 21 de puncte. 

 Punctajul obţinut de fiecare candidat se afişează în aceeaşi zi, după finalizarea probei. 

 În vederea edificării asupra punctajului aferent indicatorilor,  membrii comisiei de selecție pot adresa întrebări  candidatului. 

 Întrebările privind legislaţia școlară trebuie să fie aceleași pentru toţi candidaţii înscrişi pentru aceeaşi funcţie de la aceeaşi unitate de  

învăţământ. 

Rezultatele la proba de interviu nu se pot contesta. 

 


