Nr.10177/04.09.2017

NOTĂ
Privind organizarea şi desfăşurarea concursului la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti
pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
În conformitate cu prevederile art. 97 alin. (1) din Metodologia - cadru privind mobilitatea
personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, anexă la ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 5739/2016 și ale Calendarului de mobilitate pentru anul școlar 20172018, în intervalul 1 – 6 septembrie 2017, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează:
- concurs la nivel judeţean pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în
învăţământul preuniversitar în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă
determinată a personalului didactic calificat,
- testări prin interviu şi lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu
contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului fără studii corespunzătoare
postului,
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.
1. Concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate constă în probă practică/orală/inspecție la clasă și
probă scrisă în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs în
vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educației naţionale. Durata de redactare a lucrării scrise este
de 4 (patru) ore.
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 2017 ori cel puțin
media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare
în învățământ, sesiunea 2017.
Candidaţii care n-au susţinut probe practice/orale în cadrul concursului naţional de ocupare a
posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2017, pot susţine aceste probe pentru concursul județean de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2017 ori cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la
clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016.
CONCURSUL JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR
RĂMASE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Centrul de concurs
Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Alexandria

Data probei scrise
6 septembrie 2017, ora 9:00

Accesul candidaților în sălile de concurs până cel tarziu la ora 8:30

2. Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu și lucrare scrisă.
La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase/vacante se pot
prezenta persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat.
Lucrarea scrisă se susține înaintea interviului. Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 (trei)
ore.
TESTAREA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR
VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Centrul de testare
Liceul Tehnologic Nicolae
Bălcescu Alexandria

Data probei scrise
6 septembrie 2017, ora 9:00
Accesul candidaților în sălile
de concurs până cel târziu la
ora 8:30

RĂMASE

Data interviului
6 septembrie 2017, începând cu
ora 13:00

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
PROF. VALERIA GHERGHE
INSPECTORI ȘCOLARI PENTRU
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE,
PROF. ALEXANDRA NEGREA
PROF. IOANA DANIELA TĂTARU

