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(2) Comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar se constituie, în baza deciziei inspectorului şcolar general, în următoarea 

componenţă: preşedinte - un inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar; 6-12 membri - inspectori şcolari; 1-6 secretari - 

inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane/inspectori şcolari; informatician/analist programator/ajutor analist 

programator; consilierul juridic al inspectoratului şcolar.  

(3) Comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar are următoarele atribuţii:  

a) instruieşte preşedinţii comisiilor de organizare şi desfăşurare a concursului din centre şi stabileşte atribuţiile 

membrilor acestor comisii;  

b) controlează modul în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului din centre, 

comisiile pentru evaluarea probei practice/orale în profilul postului sau inspecţiei speciale la clasă, comisiile de evaluare a 

lucrărilor scrise şi comisia de rezolvare a contestaţiilor;  

c) analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de organizare şi 

desfăşurare a concursului din centre şi prezintă concluziile conducerii Ministerului Educaţiei Naţionale.  

Art. 71 Coordonarea metodologică a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate 

în învăţământul preuniversitar este asigurată de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Comisia naţională de monitorizare a 

concursului, numită prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Atribuţiile Comisiei naţionale de monitorizare a concursului 

se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.  

 

Secţiunea a IV-a 

Desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului 

 

Art. 72 (1) Lucrarea scrisă se desfăşoară la data prevăzută de Calendar, începând cu orele 10.00. Candidaţii vor fi 

prezenţi în sala de concurs, cel mai devreme la orele 8.00 şi cel mai târziu la orele 9.00. Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală 

înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot susţine proba scrisă. După primirea subiectelor de concurs de către 

candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce nu poate fi depăşit cu 1-2 ore numai de către candidaţii 

cu deficienţe vizuale grave. Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se 

pot executa şi cu creionul negru. Candidaţii pot avea dicţionare pentru disciplinele latină sau greacă veche şi planurile de 

conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poştă”.  

(2) În vederea desfăşurării probelor scrise, se asigură supravegherea fiecărei săli de către 2-3 supraveghetori, care 

verifică identitatea candidaţilor, prin buletin/carte/adeverinţă de identitate sau paşaport. În toate sălile de concurs vor fi instalate 

camere video de supraveghere.  

Art. 73 Procedura specifică de desfăşurare a probei scrise şi de sigilare şi securizare a lucrărilor scrise se stabileşte de 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi se comunică inspectoratelor şcolare. După sigilarea lucrărilor scrise se aplică ştampila 

circulară cu diametrul de 35 mm „Concurs de ocupare a posturilor didactice” şi semnătura preşedintelui comisiei. Pentru 

ştampilă se utilizează tuşul albastru.  

 

Secţiunea a V-a 

Repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre în unităţi de învăţământ 

 

Art. 74 (1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de 

stat/unitate de învăţământ particular care nu a solicitat avizul la ocuparea posturilor didactice/centru de concurs, se repartizează 

în şedinţă publică organizată de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului la nivelul unităţii de învăţământ/consorţiului 

şcolar care a organizat individual concursul, respectiv la nivelul centrului de concurs pentru unităţile de învăţământ asociate 

temporar la nivel local/judeţean.  

(2) Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concurs, conform art. 

58 alin. (9)-(10), în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afişată pentru concurs, cu 

respectarea condiţiilor prezentei Metodologii. În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs se aplică prevederile 

art. 58 alin. (14)-(15). În cadrul şedinţelor publice de repartizare, opţiunea fiecărui candidat se exprimă în scris, conform cererii 

tip şi se consemnează în procesul verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din 

urmă prezentând procura notarială în original. După consemnarea în procesul verbal a opţiunii făcute, comisia de organizare şi 

desfăşurare a concursului eliberează adresa de repartizare pe postul didactic/catedra solicitat(ă). În cazul în care candidatul nu 

este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică de repartizare, cererea acestuia nu se soluţionează.  

(3) Repartizarea candidaţilor, în baza datelor existente în sistemul informatizat, se realizează, în ordine, astfel :  

a) repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 58 alin. (9), pe posturi 

didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrelor de 

concurs în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii;  


