
Secţiunea a II-a 

Înscrierea candidaţilor şi disciplinele de concurs 

 

Art. 63 (1) Cererile de înscriere la concursul naţional de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, potrivit anexei nr. 14, 

însoţite de copii de pe documentele solicitate, se înregistrează la secretariatul comisiei 

judeţene/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului, conform 

Calendarului. La solicitarea comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de mobilitate a 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar, acolo unde se impune, se pot constitui şi 

alte centre de înscriere la concurs, în afara celui din inspectoratul şcolar. Membrii comisiei 

judeţene/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic 

al inspectoratului şcolar au obligaţia de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea 

de înscriere la concurs. 

(2) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în 

unităţile de învăţământ preuniversitar au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc 

condiţiile de studii prevăzute de prezenta Metodologie, în concordanţă cu Centralizatorul, care 

au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei 

profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei 

didactice. 

(3) Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-

o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele cărora li s-a interzis 

dreptul de a fi încadrate într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de 

condamnare penală, precum şi persoanele care nu prezintă un document medical din care să 

reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică. 

(4) Candidaţii se pot înscrie la concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice / 

catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar în mai multe judeţe şi 

municipiul Bucureşti. 

(5) Datele din fişa de înscriere a candidaţilor sunt înregistrate în sistemul informatizat. În 

perioada de validare a fişelor de înscriere, candidatul primeşte fişa martor extrasă din sistemul 

informatizat pe care este obligat să o semneze, alături de reprezentantul inspectoratului şcolar, 

pentru conformitate. Un exemplar se înmânează candidatului, celălalt rămânând la inspectoratul 

şcolar/centrul în care are loc înscrierea. Neprezentarea candidatului sau a unui împuternicit al 

acestuia, desemnat prin procură notarială în original, la validare, în perioada prevăzută de 

Calendar, atrage după sine anularea înscrierii candidatului la concurs, cu excepţia absolvenţilor 

din promoția curentă. În mod excepţional, absolvenţii promoţiei curente pot să prezinte 

adeverinţa de absolvire şi să valideze fişa de înscriere la data susţinerii probei scrise. 

Absolvenţii promoţiei curente pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru 

ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar numai 

după prezentarea adeverinţei de absolvire. Repartizarea candidaţilor se realizează în baza 

datelor existente în sistemul informatizat. 



(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul 

preuniversitar se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, 

postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările 

corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective în concordanţă cu Centralizatorul şi 

care prezintă, în perioada de înscriere la concurs, avizele şi atestatele suplimentare pentru 

ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită avize şi atestate, conform prezentei 

Metodologii. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 

învăţământul preuniversitar, proba scrisă se susţine în specializarea/specializările 

postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru 

concurs. 

(7) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul special 

se pot înscrie la concurs absolvenţii care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la alin. (6) şi 

condiţia prevăzută la art. 9 alin. (11). 

(8) Pentru ocuparea posturilor de profesor preparator (nevăzător) candidaţii susţin proba scrisă 

la disciplina de concurs în concordanţă cu specializarea/specializările înscrisă/înscrise pe 

diplomă/diplome, conform Centralizatorului, după programele specifice concursului. Ocuparea 

posturilor vacante/rezervate de profesor preparator (nevăzător), din învăţământul special, se 

realizează în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, indiferent de disciplina de concurs la 

care s-a susţinut proba scrisă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 

de specialitate de la unităţile de învăţământ special pentru deficienţi de vedere se pot înscrie la 

concurs şi candidaţi nevăzători care îndeplinesc şi condiţia suplimentară prevăzută la art. 9 alin. 

(11), având înscrise pe diplomă specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor 

respective, conform Centralizatorului, după programele specifice concursului. 

(9) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de pre-profesionalizare, proba scrisă se susţine 

la disciplina prevăzută în Centralizator, după programele specifice de concurs valabile 

pentru maiştrii-instructori/profesori de instruire practică. 

(10) Catedrele de pregătire/instruire practică din domeniul „Transporturi/Conducerea 

autovehiculelor” pot fi ocupate de absolvenţi ai învăţământului superior/postliceal cu avizul 

Inspectoratului General al Poliţiei (IGP)/Autorităţii Rutiere Române (ARR), având oricare din 

specializările care le conferă dreptul de a ocupa catedre de pregătire/instruire practică, în 

concordanţă cu Centralizatorul pentru pregătire şi instruire practică. Candidaţii care solicită 

ocuparea unui post de pregătire/instruire practică din domeniul „Transporturi/Conducerea 

autovehiculelor” susţin proba practică specifică domeniului „Transporturi/Transporturi rutiere” 

şi proba scrisă din programa specifică de concurs pentru „Transporturi (profesori de instruire 

practică/maiştri - instructori)”. 

(11) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învăţământul preşcolar/primar 

din unităţile de învăţământ, clase sau grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale, 

concursul constă în susţinerea unei probe scrise cu subiecte mixte de limba şi literatura română 

şi limba şi literatura maternă în care urmează să se facă predarea, în pondere egală, după 

programele specifice de concurs pentru educatoare/învăţători/institutori/profesori pentru 

învăţământ preşcolar/primar. Candidaţii care susţin o astfel de probă scrisă şi obţin cel puţin 

media 5 (cinci) sunt repartizaţi, în baza rezultatelor obţinute la concurs, numai pe posturi 



didactice vacante/rezervate în învăţământul preşcolar/primar la unităţi de învăţământ, clase sau 

grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale. 

Art. 64 (1) 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 conform anexelor nr. 5-12. La aceste probe nu se admit 

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

definitivă. 

(2) 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. Probele orale în profilul postului se desfăşoară conform anexei nr. 6. 

(3) 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 studii este înscrisă specializarea „Limba 

română” sau „Limba şi literatura română”, candidaţii care au 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 definitivă. Probele 

orale în profilul postului se desfăşoară conform anexei nr. 6. 

 


