
 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 
VRANCEA  

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  

 

 
 

ANUNŢ 
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL JUDEȚEAN / TESTAREA JUDEŢEANĂ 

 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE 
SESIUNEA 2020 

 

CENTRUL DE CONCURS: 
o ȘCOALA GIMNAZIALĂ “OANA DIANA RENEA” - FOCȘANI 

 
 

PROBA SCRISĂ 
Se desfăşoară în data de 1 septembrie 2020, începând cu ora 10.00. 
 
Accesul candidaţilor în sălile de concurs/testare este permis în data de 1 septembrie 2020, între orele 8.00 şi 9.00 

 
Concursul judeţean – durata probei scrise este de 4 ore. 
 

Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de comisia judeţeană de elaborare a subiectelor, baremelor 
de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise în concordanță cu programele specifice pentru concurs în specialitatea 
postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale și se evaluează prin note de la 10 la 1. 
 

Proba scrisă se desfășoară în aceleași condiții ca și proba scrisă din cadrul concursului naţional de ocupare a 
posturilor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar. 
 
Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 (patru) ore. 

 
 

CALENDARUL CONCURSULUI JUDEŢEAN: 
 

a) depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere: Perioada: 26-27 august 2020  
b) organizarea și desfășurarea, la nivelul inspectoratului școlar, a probelor orale/intensiv/bilingv (dacă 

este cazul) și comunicarea rezultatelor;  Zilele: 28 și 31 august 2020 
c) desfăşurarea probei scrise a concursului şi comunicarea rezultatelor: Data: 1 septembrie 2020 
d) înregistrarea contestațiilor, analizarea, rezolvarea acestora și comunicarea rezultatelor finale: 

Perioada: 1-3 septembrie 2020  
 
e) d) ședința de repartizare pe posturi didactice (Art. 102, alin. 1, lit. d) din Metodologie):  

Perioada: 4-8 septembrie 2020 

Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului – durata probei scrise 
este de 3 ore. 
 
 Lucrarea scrisă se susține înaintea interviului. 

 Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 (trei) ore. 

 Lucrarea scrisă și 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 desfășurării interviului. 

 Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise cât și a interviului, este 5 (cinci). 

 În vederea susținerii interviului, comisia pentru organizarea și desfășurarea testării personalului fără studii 

corespunzătoare postului elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice elaborată de Ministerul 

Educației și Cercetării. 

 Candidatul extrage un bilet și răspunde la întrebările conținute de acesta. 



 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 
VRANCEA  

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  

 

CALENDARUL TESTĂRII LA NIVEL JUDEŢEAN: 
 

a) depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere: 
Perioada: 27-28 august 2020  

b) desfăşurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării şi comunicarea rezultatelor: 
Data: 31 august – 1 septembrie 2020 

 
c) înregistrarea contestațiilor, analizarea, rezolvarea acestora și comunicarea rezultatelor finale: 

Perioada: 1-3 septembrie 2020  
 

d) d) ocuparea posturilor didactice / catedrelor rămase neocupate (Art. 102, alin. 2, lit. d) din 
Metodologie):  

Perioada: 4-8 septembrie 2020 
 

 
 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT 
Prof. Gabriela Daniela MARCHITAN 
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