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CAPITOLUL VIII 

Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor 

declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar  

 

 

Secţiunea a VI-a 

Dispoziţii finale privind organizarea şi desfăşurarea concursului 

 

 

Art. 77 Cheltuielile pentru lucrările concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ 

rezervate în învăţământul preuniversitar se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației 

și Cercetării, conform art. 111 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 

Salarizarea cadrelor didactice care fac parte din comisiile de concurs se realizează conform prevederilor 

legale în vigoare.  

Art. 78 (1) Membrii comisiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, ai comisiilor de organizare şi 

desfăşurare a probelor practice/orale sau a inspecţiei speciale la clasă, ai comisiilor de evaluare a lucrărilor şi 

ai comisiilor de soluţionare a contestaţiilor nu pot avea în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV 

inclusiv. Membrii comisiilor semnează, în acest sens, câte o declaraţie pe proprie răspundere. Declaraţiile 

sunt predate preşedintelui comisiei şi se păstrează la inspectoratul şcolar.  

(2) La organizarea şi desfăşurarea concursului nu pot participa persoanele care concurează sau care au în 

rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv.  

(3) Preşedinţii comisiilor judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului, ai 

comisiilor de evaluare a lucrărilor şi ai comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, precum şi directorii unităţilor 

de învăţământ sunt direct răspunzători de respectarea prezentei Metodologii, de corectitudinea desfăşurării 

concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul 

preuniversitar şi de ocuparea posturilor didactice/catedrelor de către candidaţii cu studii corespunzătoare 

postului/catedrei, conform prevederilor legale în vigoare.  

Art. 79 (1) Nerespectarea Procedurii specifice de desfăşurare a probei scrise şi de sigilare şi securizare a 

lucrărilor scrise, înscrierea numelui candidaţilor sau a altor nume proprii care nu au legătură cu cerinţele 

subiectului în afara spațiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive pe foile tipizate, 

destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor scrise. 

(2) Lucrările scrise şi borderourile de corectare se păstrează în arhiva unităţilor de învăţământ în care s-au 

organizat centre de concurs/evaluare şi soluţionare a contestaţiilor, timp de minimum 3 (trei) ani, iar celelalte 

documente, conform normativelor în vigoare.  

(3) Dosarele de înscriere ale candidaţilor se păstrează în arhiva inspectoratelor şcolare timp de minimum 6 

(şase) ani. 


