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CALENDARUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

TERMEN/PERIOADA ETAPELE CONCURSULUI DE SELECȚIE 

Înscrierea candidaților 

Până la 22 mai 2019 Înregistrarea dosarelor de înscriere la 

Registratura MEN* 

 

Verificarea administrativă a dosarelor și evaluarea activității profesionale a candidaților 

23-24 mai 2019 Verificarea administrativă a dosarelor de înscriere 

 

Afișarea la sediul MEN a rezultatelor verificării 

administrative a dosarelor de înscriere 

 

Evaluarea activității profesionale 

 

Afișarea la sediul MEN a rezultatelor evaluării 

activității profesionale 

 

Afișarea la sediul MEN a planificării interviului 

Organizarea și desfășurarea interviului 

27 mai 2019 Susținerea interviului 

 

Afișarea la sediul MEN a rezultatelor obținute la 

interviu 

 

Afișarea la sediul MEN a planificării probei scrise 

Organizarea și desfășurarea probei scrise de specialitate 

28-29 mai 2019 Desfășurarea probei scrise 

 

Evaluarea lucrărilor scrise 

 

Afișarea la sediul MEN a rezultatelor obținute la 

proba scrisă 

Depunerea contestațiilor la rezultatele obținute la proba scrisă 

30 mai 2019 Depunerea contestațiilor la Registratura MEN, în 

termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor 

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 

31 mai 2019 Soluționarea contestațiilor 

Afișarea la sediul MEN a rezultatelor finale 

 

 

*Dosarele de înscriere, inclusiv cele transmise prin poștă, care nu sunt înregistrate la Registratura MEN până în ziua 

de 22 mai 2019 inclusiv, nu pot intra în concurs, indiferent de data la care au fost transmise prin poștă  
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LISTA POSTURILOR DIDACTICE DIN SISTEMUL ȘCOLILOR EUROPENE PENTRU 

CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS ȘI LISTA INSTITUȚIILOR CARE POT 

CERTIFICA NIVELUL COMPETENȚELOR LINGVISTICE 

 

Lista posturilor a fost definitivată, la solicitarea Școlilor Europene, ca urmare a condițiilor 

specifice create de amânarea BREXITului. 

  

Limba de 

predare 

A doua limbă 

obligatorie 

Nivelul 

lingvistic* 

al candidatului 

Disciplină de 

bază/domeniu 

În 

completarea 

disciplinei de 

bază 

 

Școala 

 FR 

 

C2 
Chimie  

 
 European School of 

Brussels IV (Laeken) 

EN sau 

FR 

 

C1  
ICT 

 
 European School of 

Brussels IV (Laeken) 

 

EN și FR 

 

C1 și B2 

 

Profesor 

documentarist 

(CDI)  

 
 

European School of 

Brussels IV (Laeken) 

RO (L1) 

 

engleză 

și/sau 

franceză 

C2  

C2 

Învățământ 

primar  

Ore europene  

Luxembourg II 

EN 

 

C2 

Științe umaniste 

integrate 

(HUMSCI), în 

limba engleză 

Preponderent 

elemente de 

istorie și 

geografie 

 Brussels III 

 

1. Sunt eligibile doar certificatele internaționale, eliberate de centrele culturale sau instituțiile 

abilitate de a evalua nivelul lingvistic la nivel internațional, după cum urmează: British Council,  

Cambridge University - pentru engleză, Centre international d’études pédagogiques (CIEP), 

Alliance Française, Chambre de Commerce et d` Industrie de Paris - pentru franceză.  

2. Este obligatoriu ca pe certificatul eliberat de una dintre instituțiile menționate să fie specificat 

explicit nivelul lingvistic evaluat. 

3. Pentru postul de științe umaniste integrate (HUMSCI), se pot înscrie candidații care, conform 

Centralizatorului*, pot preda: 

a) științe socio-umane sau istorie sau geografie; 

sau  

b) limba  engleză. În acest caz, diploma de sudii va fi însoțită  de o adeverință eliberată de unitatea 

de învățământ din care să rezulte că acesta a predat, timp de minimum doi ani, în oricare dintre 

ultimii 5 ani, una dintre disciplinele specifice  secțiilor /specializărilor în regim bilingv-lb. engleză: 

geografie,  istorie, elemente de cultură şi civilizaţie, specifice spaţiului lingvistic englez. 

  
* Centralizatorul privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor 

învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 

2019,  aprobat prin OMEN nr. 3635/2019 



4.  Descriptori de performanță, conform disciplinei pentru care se susține proba de           

concurs: https://www.eursc.eu/en/European-Schools/studies/syllabuses 

 51).      Programe școlare, conform disciplinei pentru care se susține proba de concurs 

 62).      Reglementări cu privire la bacalaureatul European 

Ref.: 2014-11-D-11-en-5 https://www.eursc.eu/BasicTexts/2014-11-D-11-en-5.pdf 

https://www.eursc.eu/en/European-Schools/European-Baccalaureate 

https://www.eursc.eu/en/Office/official-texts/basic-texts/en 

https://www.eursc.eu/Documents/ The European Baccalaureate Handbook: A Guide 

for European Baccalaureate   

7.       Regulamentul de ordine interioară EEB4, EEB 3 și EE Lux2 și Reglementări și politici ale 

EEB4, EEB 3 și EE Lux2 

http://www.eeb4.be/sites/default/files/Doc/EEB4/R%C3%A8glement%20int%C3%A9rieur%

20EEBIV%202017-2018%20%284.10.17%29.pdf 

http://www.eeb4.be/fr/node/56 

83).     Chapron, Françoise. Les CDI (Centres de documentation et d’information) des lycees et 

colleges. Paris: Presses Universitaires de France, 1999  

93).          *** Le multimedia  au CDI pour s’informer, produire, communiquer. CRDP de Basse-

Normandie, 1999. 

103).     Antonescu, S. M., Fortin, Simona. Ghidul centrelor de documentare şi informare, al 

bibliotecilor şcolare şi al bibliotecilor publice pentru copii. Vol. 1. Bucureşti, Semn de Carte, 2009. 

 
1) Cu excepția postului de profesor documentarist 
2)Cu excepția postului de învățământ primar și a postului de profesor documentarist 
3) Numai pentru postul de profesor documentarist  
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BIBLIOGRAFIE DE CONCURS 

 

1. Fundamentele juridice ale Școlilor Europene:  

- Convenția Privind Definirea Statutului Școlilor Europene 

- Revision of the Decisions of the Board of Governors concerning the organisation of 

studies and courses in the European Schools (Ref.: 2011-01-D-33-en-9 Orig.: EN) 

- Internal structures in the nursery, primary and secondary cycles (Ref.: ANNEX I TO 

DOCUMENT 2011-01-D-33-en-9) 

- https://www.eursc.eu/en/Office/official-texts/basic-texts/fr 

- https://www.eursc.eu/en/Office/official-texts/basic-texts/en 

2. Structura studiilor în Școli Europene: http://www.eeb4.be/fr/node/14 

3. Organizarea cursurilor: 

http://www.eeb4.be/sites/default/files/Doc/secondaire/organisation%20%C3%A9tu

des%20S1.pdf 

https://www.eursc.eu/fr/European-Schools/studies/educational-support 

 

https://www.eursc.eu/en/European-Schools/studies/syllabuses
https://www.eursc.eu/BasicTexts/2014-11-D-11-en-5.pdf
https://www.eursc.eu/en/European-Schools/European-Baccalaureate
https://www.eursc.eu/en/Office/official-texts/basic-texts/en
https://www.eursc.eu/Documents/
http://www.eeb4.be/sites/default/files/Doc/EEB4/R%C3%A8glement%20int%C3%A9rieur%20EEBIV%202017-2018%20%284.10.17%29.pdf
http://www.eeb4.be/sites/default/files/Doc/EEB4/R%C3%A8glement%20int%C3%A9rieur%20EEBIV%202017-2018%20%284.10.17%29.pdf
http://www.eeb4.be/fr/node/56
https://www.eursc.eu/en/Office/official-texts/basic-texts/en
http://www.eeb4.be/fr/node/14
http://www.eeb4.be/sites/default/files/Doc/secondaire/organisation%20%C3%A9tudes%20S1.pdf
http://www.eeb4.be/sites/default/files/Doc/secondaire/organisation%20%C3%A9tudes%20S1.pdf
https://www.eursc.eu/fr/European-Schools/studies/educational-support

