
 

Organizarea şi desfăşurarea concursului / testării la nivel judeţean 
pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învăţământul 

preuniversitar 
 

Extras din Metodologia – cadru de mobilitate a personalului didactic, aprobată prin OMECȘ 5559/2015 

Art.97 (2) Condiţiile de înscriere şi de participare la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel 
judeţean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate sunt aceleaşi ca şi cele 
pentru concursul naţional. 
Art. 98 (1) Concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean  pentru ocuparea posturilor 
didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate constă în probă practică/orală sau inspecție specială la 
clasă și probă scrisă în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru 
concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.  
(2) La concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean  pot participa candidaţi care au 
obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la inspecţia specială la clasă sau la probele practice de profil în cadrul 
concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2016 ori cel puțin media 8 
(opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în 
învățământ, sesiunea 2016.  
(3) Candidaţii care n-au susţinut probe practice/orale în cadrul concursului naţional de ocupare a 
posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2016, pot susţine aceste probe în cadrul concursului organizat la 
nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti. Probele practice/orale de profil pentru posturile care sunt 
condiționate pentru ocupare de probă practică/orală, se organizează se desfășoară şi se evaluează potrivit 
anexelor 5-12, de o comisie constituită la nivel judeţean, conform art. 65 alin. (3)-(5). 
(4) Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate în concordanță cu programele specifice pentru 
concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării 
ştiinţifice și se evaluează prin note de la 10 la 1. 
Proba scrisă se desfășoară în aceleași condiții ca și proba scrisă din cadrul concursului naţional de 
ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar. Durata de redactare  a 
lucrării scrise este de 4 (patru) ore. Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de 
repartizare. 
(5) Candidații trebuie să aibă minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția 
specială, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisă)*3+(nota obținută la 
proba practică/inspecția specială la clasă)]/4. 
 
Art. 101 (1) Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu și lucrare scrisă. 
(2) La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase/vacante se pot prezenta 
persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat. 
(4) Lucrarea scrisă se susține înaintea interviului. Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 (trei) ore. 
Lucrarea scrisă și interviul se evaluează cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisă are o pondere de două treimi 
din nota finală, restul, respectiv o treime, reprezintă rezultatul evaluării în urma desfășurării interviului.  
(5) Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise cât și a interviului, este 5 (cinci). 
(10) În vederea susținerii interviului, comisia pentru organizarea și desfășurarea testării personalului fără 
studii corespunzătoare postului elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice elaborată de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Candidatul extrage un bilet și răspunde la întrebările 
conținute de acesta. 
 
 
 
 
 
 
 



Calendarul  

concursului la nivel judeţean pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase 

vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar 
 
 
Organizarea la nivelul judeţului a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase 
vacante/rezervate:  
a) depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere;  
Perioada: 29-30 august 2016  
 
b) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului (muzică, informatică, instr. 
practică);  
Termen: 1 septembrie 2016  
 
c) desfăşurarea probei scrise;  
Termen: 5 septembrie 2016  
 
d) afişarea rezultatelor;  
Termen: 6 septembrie 2016  
 
e) depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea acestora;  
Perioada: 6-7 septembrie 2016  
 
f) afişarea rezultatelor finale.  
Termen: 8 septembrie 2016 
 

Calendarul testării pentru ocuparea posturilor (necalificați) 
 

Organizarea la nivelul judeţului a testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase 
vacante/rezervate:  
a) depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere;  
Perioada: 29-30 august 2016  
 
b) desfăşurarea probei scrise în cadrul testării;  
Termen: 5 septembrie 2016 
  
c) desfăşurarea interviului în cadrul testării;  
Perioada: 6 septembrie 2016  
 
d) afişarea rezultatelor;  
Termen: 6 septembrie 2016  
 
e) depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea acestora;  
Perioada: 6-7 septembrie 2016  
 
f) afişarea rezultatelor finale.  
Termen: 7 septembrie 2016 


