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ANUNT CONCURS LA NIVEL DE UNITATE 

În anul școlar2017-2018 Colegiul Naţional “NicolaeTitulescu” Pucioasa scoate la concurs  următoarele 

posture vacante:limba latină ( 8 ore, 7 ore) , sociologie( 6 ore)  și  educție muzicală(9 ½) 

Dosarul cu documentele necesare înscrierii la concurs se va depune la secretariatul Instituției până pe data 

de 11 octombrie 2017 ora 16,00. 

Fișa de înscriere și documentele necesare intocmirii dosarului se găsesc la secretariatul instituției. Alte 

informații  pot fi aflate la secretriatul liceului. 

Proba scrisă și interviul sau lecția demonstrativă  se va susține marți  17.10.2017 începănd cu ora 9,00. 

I.Pentru suplinitorii calificaţi concursul constă în probă practică/orală sau inspecţie specială la clasă şi 

probă scrisă din didactica specialităţii în profilul postului didactic/catedrei. Inspecţia la clasă/proba practică 

se organizează, se desfăşoară şi se evaluează conform Metodologiei-cadru de mobilitate a personalului 

didactic de predare în vigoare in anul scolar curent, aprobată prin ordin de ministru. La aceste probe nu se 

admit contestaţii. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică/orală minimum 

nota 5 (cinci) nu au dreptul de a participa la proba scrisă. Probele scrise se dau pe baza subiectelor elaborate 

de comisia de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise constituită  la  

nivelul cunităţii de învăţământ/consorţiului şcolar/grupului de unităţi de învăţământ care s-au asociat 

temporar, în concordanţă cu programele specific pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate 

prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi se evaluează prin note de la 10 la 1. 

Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 (patru) ore. Nota obţinută la proba scrisă are o ponderede 75% 

în media de repartizare.  Candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la 

proba practică/inspecţia specială, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba 

scrisă)*3+(nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4. Nota: Candidaţii care au promovat 

inspecţia la clasă în cadrul concursului național (ultimul organizat de inspectoratul școlar) pot solicita 

folosirea notei respective (nu mai susţin inspecţia la clasă). 

II. Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu şi lucrare scrisă. Lucrarea 

scrisă se susţine înaintea interviului. Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scrisă 

şi 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 desfăşurării interviului. Nota minimă de 

promovare, atât a lucrării scrise cât şi a interviului, este 5 (cinci). 
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