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ANUNȚ 

 

În conformitate cu metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, inspectoratele școlare organizează, la nivelul 

județean, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de 

muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat. 

Înscrierea candidaților la concursul județean pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar se face prin 

depunerea cererii la Registratura I.S.J. Iași în zilele de 23-24 august 2018 în intervalul orar 8.00 – 

14.00. 

Candidaţii care n-au susţinut probe practice/orale în cadrul concursului naţional de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2018, pot susţine aceste probe în cadrul concursului organizat la 

nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, conform Calendarului. Probele practice/orale de profil 

pentru posturile care sunt condiționate pentru ocupare de probă practică/orală se organizează, se 

desfășoară şi se evaluează potrivit anexelor 5-12, de o comisie constituită la nivel judeţean, conform art. 

57 alin. (3)-(5).  

 

Candidaţii care n-au participat la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 

sau care n-au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la inspecţia specială la clasă în cadrul concursului naţional 

de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2018 ori cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la 

clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2018, pe 

parcursul anului şcolar 2017-2018, pot participa la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel 

judeţean şi au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la începerea cursurilor, să susţină inspecţia 

specială la clasă organizată de o comisie constituită la nivelul unităţii de învăţământ/unui grup de unităţi 

de învăţământ. Inspecţia specială la clasă în profilul postului se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi 

se evaluează prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 4. 

 

Proba scrisă va avea loc în ziua de 28.08.2018. 

 

 

 


