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Ref.: Organizarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor 

vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2016 

 

 

Lista finală a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru concurs s-a  publicat la 

data de 12 mai 2016 pe pagina de web a MENCS, secțiunea titularizare 2016, pe pagina web a 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Salaj şi la avizierul Inspectoratului Şcolar judeţean Salaj. 

 

I. Referitor la înscrierea candidaţilor precizăm:  

 

1. Accesul în aplicația informatică dedicată pentru mobilitatea personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar în vederea înregistrării fişelor de înscriere la concurs şi pentru etapele 

ulterioare concursului va fi permis în perioada 13-30 mai 2016. În această perioadă, în aplicaţie, 

trebuie efectuate următoarele operațiuni: 

- înscrierea candidaţilor şi înregistrarea datelor de înscriere în aplicaţie (inclusiv pentru 

absolvenţii promoţiei 2016) se va realiza în perioada 13-20 mai 2016; 

- verificarea şi validarea fişelor de înscriere se va realiza în perioadele 23-27 mai 2016, 

respectiv 14-15 iulie 2016 pentru absolvenții promoției 2016 şi absolvenţii 2016 ai 

programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea 

personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic;   

- absolvenţii promoţiei 2016 şi absolvenţii 2016 ai programelor de pregătire psihopedagogică 

oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de 

specialitate cu profil psihopedagogic vor valida fişele de înscriere în perioada 14-15 iulie 2016, 

după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programelor de pregătire 

psihopedagogică;  

- în mod excepţional, în situaţia în care absolvenţii promoţiei 2016 sau absolvenţii 2016 ai 

programelor de pregătire psihopedagogică nu prezintă adeverinţa de absolvire în perioada 14-

15 iulie 2016, aceştia vor fi primiţi la proba scrisă din data de 20 iulie 2016, numai în condiţiile 

prezentării adeverinţei de absolvire a studiilor/ programelor de pregătire psihopedagogică;    

- la data de 30 mai 2016 se publică pe Internet datele de înscriere ale candidaţilor; 

- situaţia dosarelor de înscriere ale candidaţilor respinse şi motivele pentru care au fost respinse 

se afişează la avizierele inspectoratelor şcolare la data de 30 mai 2016. 

 

 

2. Referitor la avizele care trebuie anexate la cererile de înscriere, pentru următoarele etape ale 

mobilităţii personalului didactic, indiferent de statutul candidaţilor care se înscriu la aceste etape 

(cadre didactice titulare, pensionate sau angajate pe perioadă determinată, angajaţi din alte domenii 

de activitate), precizăm că în avizele/avizele speciale emise de cultele recunoscute oficial de stat, 
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avizele emise de conducerile unităţilor de învăţământ particular, avizele pentru liceu pedagogic, 

avizele Ministerului Apărării Naţionale, avizele Ministerului Afacerilor Interne sau avizele Ministerului 

Justiţiei trebuie să se menţioneze faptul că au fost emise în vederea ocupării de posturi 

didactice/catedre în cadrul etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar pentru anul şcolar 2016-2017. 

 

3. Menţionăm că pentru detaşarea cadrelor didactice titulare la cerere prin concurs/concurs 

specific la cerere sau în interesul învăţământului nu este necesar avizul pentru detaşare de la 

unitatea/unităţile de învăţământ la care cadrul didactic este titular. 

 

4. Pentru candidaţii care nu prezintă documente privind mediile anilor de studii se va considera 

ca medie de departajare nota 5 (cinci). Pentru candidaţii care nu prezintă documente privind media 

obţinută la examenul de absolvire/bacalaureat se va considera ca medie de absolvire/bacalaureat nota 

5 (cinci). 

 

II. Referitor la organizarea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă precizăm: 

 

1. Comisia județeană/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului 

întocmeşte şi afişează, la data de 30 mai 2016, graficul desfăşurării probelor practice/orale şi a 

inspecţiilor speciale la clasă în profilul postului.  

 

2. Probele practice/orale şi inspecţiile speciale la clasă în profilul postului se organizează şi se 

desfăşoară în perioada 30 mai – 1 iulie 2016 (inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2016).  

În perioada 30 mai – 1 iulie 2016: 

- candidaţii care au două sau mai multe specializări pot susţine două sau mai multe inspecții 

speciale la clasă, respectiv două sau mai multe probe practice/orale, în concordanţă cu 

specializările dobândite prin studii; 

- candidaţii care s-au înscris în două sau mai multe judeţe pot susţine inspecţiile speciale la clasă 

şi probele practice/orale în fiecare judeţ în care s-au înscris. 

 

3. Media obţinută la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de 

definitivare în învățământ, sesiunea 2016, se poate folosi numai în judeţul/municipiul Bucureşti în care 

candidatul susţine examenul național de definitivare în învățământ, pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate care necesită inspecţie specială la clasă. 

 

4. Cadrele didactice care folosesc în cadrul examenului de titularizare media inspecţiilor la clasă 

din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, vor prezenta metodiştilor, la care vor fi 

repartizate conform afişării din data de 30 mai 2016, adeverinţa cu media inspecţiilor la clasă, sau 

copiile proceselor verbale de la inspecţii 
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5. Candidaţii care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre 

vacante/rezervate în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv 

şi/sau bilingv, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte 

plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), clase/grupe de hipoacuzici şi surzi, 

clase/grupe cu deficienţi de vedere, precum şi ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatică, 

de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, de instruire practică sau de activităţi de pre-

profesionalizare, posturi didactice/catedre vacante/rezervate din cluburi şcolare sportive sau din 

palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). 

Rezultatul probei practice în profilul postului se evaluează prin note de la 10 la 1. La aceste probe nu se 

admit contestaţii, hotărârea comisiei de organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale rămânând 

definitivă.  

 

6. Candidaţii care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre 

vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale susţin o probă orală 

eliminatorie de cunoaştere a limbii minorităţii în care urmează să se facă predarea. Fac excepţie 

cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, candidaţii care susţin proba scrisă 

specifică pentru ocuparea unui post în învăţământul primar sau preşcolar cu predare în limba 

minorităţii în care urmează să se facă predarea, candidaţii care au finalizat cu diplomă studii 

universitare cu specializarea în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea, precum şi 

candidaţii care au efectuat studiile în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea. Rezultatul 

probei orale eliminatorii de cunoaştere a limbii minorităţii în care urmează sa se facă predarea se 

consemnează prin „admis” sau „respins”. La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei 

de organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale rămânând definitivă. În fişa de înscriere a 

cadrelor didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare şi a candidaţilor care au finalizat cu 

diplomă studii universitare cu specializarea în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea se 

va trece „Admis” la rezultatul probei orale de limbă. În fişa de înscriere a 

învăţătorilor/institutorilor/profesorilor pentru învățământ primar care susţin proba scrisă cu subiecte 

mixte de limba şi literatura română şi limba şi literatura maternă şi solicită ocuparea unui post din 

palatele şi cluburile elevilor şi copiilor, care necesită proba orală de limba maternă, se va trece 

„Admis” la rezultatul probei orale de limbă. 

Candidaţii care au efectuat studiile în România în limbile minorităţilor naţionale sau în alte ţări şi 

solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu 

predare în limba română, susţin o probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii române. Fac excepţie 

candidaţii pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea „Limba română” sau „Limba şi 

literatura română”, candidaţii care au efectuat studiile în alte ţări în limba română şi candidaţii care 

susţin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învăţământul primar sau preşcolar cu predare 

în limba română ori a unei catedre de limba şi literatura română. Rezultatul probei orale eliminatorii de 

cunoaştere a limbii române se consemnează prin „admis” sau „respins”. La aceste probe nu se admit 

contestaţii, hotărârea comisiei de organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale rămânând 
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definitivă. În fişa de înscriere a candidaţilor care au finalizat cu diplomă de studii este înscrisă 

specializarea „Limba română” sau „Limba şi literatura română” şi a candidaţilor care au efectuat 

studiile în alte ţări în limba română se va trece „Admis” la rezultatul probei orale de cunoaştere a 

limbii române. 

 

7. Pot fi susţinute atât probe practice cât şi inspecţii speciale la clasă, în funcţie de postul 

vizat (exemplu: absolvent de educaţie fizică poate susţine inspecţia specială pentru posturi de educaţie 

fizică şi sport în unităţile şcolare, precum şi probă practică pentru posturi de educaţie fizică şi 

sport:pregătire sportivă de specialitate)  

 

 

III. Referitor la organizarea probei scrise precizăm: 

 

La data de 30 mai 2016 se va afișa lista centrelor de concurs (unităţile de învăţământ în care se va 

desfășura proba scrisă în data de 20 iulie 2016). 

 

 

 

COMISIA JUDEȚEANĂ 


