
                                                     
 
 
 
 
18.10.2016 

ANUNȚ 
 

Următoarele unități de învăţământ anunţă organizarea concursului/testării pentru ocuparea posturilor didactice 
vacante/rezervate complete/incomplete, pentru ocupare pe perioadă determinată: 

 
Nr.  
crt. 

Unitatea de învăţământ – 
centru de concurs 

Post/discipină Număr ore Modalitatea de ocupare/calendar 

1 
LICEUL TEHNOLOGIC SF. 
HARALAMBIE TURNU 
MĂGURELE 

PREGĂTIRE – INSTRUIRE 
PRACTICĂ 
TRANSPORTURI/TRANSPORTURI 
RUTIERE 

24 

Concurs* 
- 25.10.2016 ( interval orar 08:00 – 16:00) -  depunerea 
dosarelor la secretariatul unităţii de învăţământ: LICEUL 
TEHNOLOGIC SF. HARALAMBIE TURNU MĂGURELE 
- 26.10.2016 (ora 10:00) – proba practică 
- 27.10.2016 (ora 09:00) - proba scrisă 
Testare** 
- 25.10.2016 ( interval orar 08:00 – 16:00) -  depunerea 
dosarelor la secretariatul unităţii de învăţământ: LICEUL 
TEHNOLOGIC SF. HARALAMBIE TURNU MĂGURELE 
- 26.10.2016 (ora 09:00) – proba scrisă  
- 27.10.2016 (ora 10:00) – interviu 

PREGĂTIRE – INSTRUIRE 
PRACTICĂ 
TRANSPORTURI/TRANSPORTURI 
RUTIERE 

12 

2 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
GĂLĂTENI 

OPȚIONAL ÎN DOMENIUL 
INFORMATICII 

4 

Concurs* 
- 25-26.10.2016 ( interval orar 08:00 – 16:00) -  depunerea 
dosarelor la secretariatul unităţii de învăţământ: ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ GĂLĂTENI 
- 28.10.2016 ( interval orar 09:00 – 11:00) - inspecţia specială 
la clasă 
-31.10.2016 ( interval orar 09:00 – 13:00) - proba scrisă  



3 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
SÂRBENI 

OPȚIONAL ÎN DOMENIUL 
INFORMATICII (ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ SÂRBENI) 

4 Concurs* 
- 24.10.2016 ( interval orar 08:00 – 12:00) -  depunerea 
dosarelor la secretariatul unităţii de învăţământ: ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ SÂRBENI 
- 25.10.2016 - inspecţia specială la clasă 
-26.10.2016 ( interval orar 14:00 – 16:00)- proba scrisă  
Testare** 
- 24.10.2016 ( interval orar 08:00 – 12:00) -  depunerea 
dosarelor la secretariatul unităţii de învăţământ: ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ SÂRBENI 
- 26.10.2016 ( interval orar 14:00 – 16:00) - proba scrisă  
- 26.10.2016 ( ora 16:30) - interviu  
 

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 
(ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂRBENI) 3 

OPȚIONAL ÎN DOMENIUL 
INFORMATICII (ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ GRATIA) 

4 

FIZICĂ (ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
GRATIA) 

6 

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 
(ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 
POENI) 

2 

4 
COLEGIUL TEHNIC G-RAL 
DAVID PRAPORGESCU 
TURNU MĂGURELE 

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI 
TURISM/TURISM 

9 

Concurs* 
- 18-21.10.2016 ( interval orar 08:00 – 15:00) -  depunerea 
dosarelor la secretariatul unităţii de învăţământ: COLEGIUL 
TEHNIC G-RAL DAVID PRAPORGESCU TURNU MĂGURELE 
- 26.10.2016 (ora 10:00) - inspecţia specială la clasă 
-27.10.2016 (ora 10:00)  - proba scrisă  
Testare** 
- 18-21.10.2016 ( interval orar 08:00 – 15:00) -  depunerea 
dosarelor la secretariatul unităţii de învăţământ: COLEGIUL 
TEHNIC G-RAL DAVID PRAPORGESCU TURNU MĂGURELE 
- 26.10.2016 ( interval orar 14:00 – 16:00) - proba scrisă  
- 27.10.2016 ( ora 16:30) - interviu 

* pentru concurs se pot înscrie cadre didactice calificate, conform prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de 
ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2016‐2017 în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 
aprobată prin O.M.E.N. nr. 4959/2013,care se aplică și în anul școlar 2016-2017 
** În mod excepțional, în situația în care posturile didactice/catedrele care se vacantează în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pe 
parcursul anului școlar, nu pot fi ocupate cu personal didactic calificat, acestea pot fi ocupate pe perioadă determinată, cu personal didactic fără 
studii corespunzătoare postului, testat prin interviu și lucrare scrisă, în profilul postului didactic solicitat (art. 23 din OMEN 4959/2013).  
 

NOTĂ: Nu pot participa la concurs/testare candidați care au fost eliminați din concursul național sesiunea 2016. 


