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CENTRUL DE CONCURS NR. I - Liceul ,,Matei Basarab" Craiova 
• Religie 
• Inva\amant special 
• Arte (educatie plastica/educa\ie muzicala) 
• Discipline socio-umane 
• Geografie, 
• Istorie 
• Biologie 
• Matematica 

CENTRUL DE CONCURS NR. 2 - Liceul ,,Henri Coanda" Craiova 

• Inva\atori, 

• Educatoare; 

CENTRUL DE CONCURS NR. 3 - Liceul ,,Traian Vuia" Craiova 

• Limba ~i literatura romana, 

• Limba latina, 

• Limba engleza, 

• Limba franceza, 

• Limba germana, 

• Limba spaniola, 

• Educa\ie fizica ~i sport 

~ 

CENTRUL DE CONCURS NR. 4 - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 
• Discipline tehnice, 
• Fizica, 
• Chimie, 
• Informatica 

Inspectori managementul resurselor uman,Y;J ~ ~ 

Prof. Miidiilina-Carmen NEATU U'<ttJ' JI 
Prof. Dan-Cristian TAC~ 



 
ANUNȚ 

DEPUNEREA DOSARELOR CANDIDAȚILOR PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL 

NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

            CENTRUL DE CONCURS NR. 1 - Liceul ,,Matei Basarab” Craiova 

• Religie 

• Învățământ special 

• Arte (educație plastică/educație muzicală) 

• Discipline socio-umane 

• Geografie, 

• Istorie 

• Biologie 

• Matematică 

 

Înscrierea candidaților la disciplinele de concurs în centrele menționate anterior se desfășoară 

conform graficului: 

 

22.05.2019    12,00-16,00 

23.05.2019    9,00-12,00  și 13,00-16,00 

24.05.2019    9,00-13,00 

27.05.2019    9,00-12,00  și 13,00-16,00 

28.05.2019    9,00-12,00  și 13,00-16,00 

29.05.2019    9,00-13,00   

 

Înscrierea la concursul național de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate în învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2019-2020 se realizează conform  cererii prevăzută în Metodologia-cadru, 

însoțită de documentele anexate, în ordinea precizată de aceasta.  

 Documentele se prezintă într-un dosar de carton având inscripționate pe copertă următoare 

informații: 

➢ Numele, inițiala, prenumele candidatului 

➢ Disciplina de concurs 

➢ Echivalez inspecția specială la clasă cu inspecția susținută în cadrul concursului de definitivat 2019 

(dacă este cazul) 

➢ Susțin inspecție specială la clasă 

➢ Particip la proba practică/ orală  de profil – SE PRECIZEAZĂ PROBA 

 

Validarea înscrierii (pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2019), prin semnătură, de 

către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, se desfășoară conform graficului 

stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului după cum urmează: 

30.05.2019   9,00-13,00 și 14,00-16,00 

31.05.2019   9,00-13,00 și 14,00-16,00 

 



Validarea înscrierii (pentru absolvenții promoției 2019/ absolvenții 2019 ai programelor de 

pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului 

didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic), prin semnătură, de către candidați sau 

împuterniciții acestora prin procură notarială în original, se desfășoară conform graficului stabilit de comisia 

de organizare și desfășurare a concursului după cum urmează: 

10.07.2019    9,00-13,00 și 14,00-16,00 

11.07.2019    9,00-13,00  

12.07.2019    9,00-13,00  

 

Neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs, conform Calendarului 

mobilității, anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată cu OMEN 5460/2018, completată și 

modificată cu OMEN 3886/2019. 

 

 

 

 



 
ANUNȚ 

DEPUNEREA DOSARELOR CANDIDAȚILOR PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL 

NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

       CENTRUL DE CONCURS NR. 2 – Liceul ,,Henri Coandă” Craiova 

• Învățători,  

• Educatoare; 

 

Înscrierea candidaților la disciplinele de concurs în centrele menționate anterior se desfășoară 

conform graficului: 

22.05.2019    12,00-16,00 

23.05.2019    9,00-12,00  și 13,00-16,00 

24.05.2019    9,00-13,00 

27.05.2019    9,00-12,00  și 13,00-16,00 

28.05.2019    9,00-12,00  și 13,00-16,00 

29.05.2019    9,00-13,00   

 

Înscrierea la concursul național de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate în învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2019-2020 se realizează conform  cererii prevăzută în Metodologia-cadru, 

însoțită de documentele anexate, în ordinea precizată de aceasta.  

 Documentele se prezintă într-un dosar de carton având inscripționate pe copertă următoare 

informații: 

➢ Numele, inițiala, prenumele candidatului 

➢ Disciplina de concurs 

➢ Echivalez inspecția specială la clasă cu inspecția susținută în cadrul concursului de definitivat 2019 

(dacă este cazul) 

➢ Susțin inspecție specială la clasă 

➢ Particip la proba practică/ orală  de profil – SE PRECIZEAZĂ PROBA 

 

Validarea înscrierii (pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2019), prin semnătură, de 

către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, se desfășoară conform graficului 

stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului după cum urmează: 

30.05.2019   9,00-13,00 și 14,00-16,00 

31.05.2019   9,00-13,00 și 14,00-16,00 

 

Validarea înscrierii (pentru absolvenții promoției 2019/ absolvenții 2019 ai programelor de 

pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului 

didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic), prin semnătură, de către candidați sau 

împuterniciții acestora prin procură notarială în original, se desfășoară conform graficului stabilit de comisia 

de organizare și desfășurare a concursului după cum urmează: 

10.07.2019    9,00-13,00 și 14,00-16,00 

11.07.2019    9,00-13,00  



12.07.2019    9,00-13,00  

 

Neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs, conform Calendarului 

mobilității, anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată cu OMEN 5460/2018, completată și 

modificată cu OMEN 3886/2019. 

 

 

 



 
ANUNȚ 

DEPUNEREA DOSARELOR CANDIDAȚILOR PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL 

NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

 
 

         CENTRUL DE CONCURS NR. 3 – Liceul ,,Traian Vuia” Craiova 

• Limba și literatura română,  

• Limba latină,  

• Limba engleză, 

• Limba franceză,  

• Limba germană,  

• Limba spaniolă,  

• Educație fizică și sport 

Înscrierea candidaților la disciplinele de concurs în centrele menționate anterior se desfășoară 

conform graficului: 

 

22.05.2019    12,00-16,00 

23.05.2019    9,00-12,00  și 13,00-16,00 

24.05.2019    9,00-13,00 

27.05.2019    9,00-12,00  și 13,00-16,00 

28.05.2019    9,00-12,00  și 13,00-16,00 

29.05.2019    9,00-13,00   

 

Înscrierea la concursul național de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate în învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2019-2020 se realizează conform  cererii prevăzută în Metodologia-cadru, 

însoțită de documentele anexate, în ordinea precizată de aceasta.  

 Documentele se prezintă într-un dosar de carton având inscripționate pe copertă următoare 

informații: 

➢ Numele, inițiala, prenumele candidatului 

➢ Disciplina de concurs 

➢ Echivalez inspecția specială la clasă cu inspecția susținută în cadrul concursului de definitivat 2019 

(dacă este cazul) 

➢ Susțin inspecție specială la clasă 

➢ Particip la proba practică/ orală  de profil – SE PRECIZEAZĂ PROBA 

 

Validarea înscrierii (pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2019), prin semnătură, de 

către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, se desfășoară conform graficului 

stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului după cum urmează: 

30.05.2019   9,00-13,00 și 14,00-16,00 

31.05.2019   9,00-13,00 și 14,00-16,00 

 



Validarea înscrierii (pentru absolvenții promoției 2019/ absolvenții 2019 ai programelor de 

pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului 

didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic), prin semnătură, de către candidați sau 

împuterniciții acestora prin procură notarială în original, se desfășoară conform graficului stabilit de comisia 

de organizare și desfășurare a concursului după cum urmează: 

10.07.2019    9,00-13,00 și 14,00-16,00 

11.07.2019    9,00-13,00  

12.07.2019    9,00-13,00  

 

Neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs, conform Calendarului 

mobilității, anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată cu OMEN 5460/2018, completată și 

modificată cu OMEN 3886/2019. 

 

 



 
ANUNȚ 

DEPUNEREA DOSARELOR CANDIDAȚILOR PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL 

NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

CENTRUL DE CONCURS NR. 4 – Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 

• Discipline tehnice,  

• Fizică,  

• Chimie,  

• Informatică 

 

Înscrierea candidaților la disciplinele de concurs în centrele menționate anterior se desfășoară 

conform graficului: 

 

22.05.2019    12,00-16,00 

23.05.2019    9,00-12,00  și 13,00-16,00 

24.05.2019    9,00-13,00 

27.05.2019    9,00-12,00  și 13,00-16,00 

28.05.2019    9,00-12,00  și 13,00-16,00 

29.05.2019    9,00-13,00   

 

Înscrierea la concursul național de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate în învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2019-2020 se realizează conform  cererii prevăzută în Metodologia-cadru, 

însoțită de documentele anexate, în ordinea precizată de aceasta.  

 Documentele se prezintă într-un dosar de carton având inscripționate pe copertă următoare 

informații: 

➢ Numele, inițiala, prenumele candidatului 

➢ Disciplina de concurs 

➢ Echivalez inspecția specială la clasă cu inspecția susținută în cadrul concursului de definitivat 2019 

(dacă este cazul) 

➢ Susțin inspecție specială la clasă 

➢ Particip la proba practică/ orală  de profil – SE PRECIZEAZĂ PROBA 

 

Validarea înscrierii (pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2019), prin semnătură, de 

către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, se desfășoară conform graficului 

stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului după cum urmează: 

30.05.2019   9,00-13,00 și 14,00-16,00 

31.05.2019   9,00-13,00 și 14,00-16,00 

 

Validarea înscrierii (pentru absolvenții promoției 2019/ absolvenții 2019 ai programelor de 

pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului 

didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic), prin semnătură, de către candidați sau 



împuterniciții acestora prin procură notarială în original, se desfășoară conform graficului stabilit de comisia 

de organizare și desfășurare a concursului după cum urmează: 

10.07.2019    9,00-13,00 și 14,00-16,00 

11.07.2019    9,00-13,00  

12.07.2019    9,00-13,00  

 

Neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs, conform Calendarului 

mobilității, anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată cu OMEN 5460/2018, completată și 

modificată cu OMEN 3886/2019. 
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