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Comunicat de
e presă
29 iulie: p
proba scrisă din cad
drul concu
ursului de ocupare a posturilo
or/catedre
elor didacttice
ate din înv
văţământul preunive
ersitar (tittularizare))
vacante/rezerva
Mâine,
M
29 iulie, va avea loc proba sc
crisă din cadrul
c
con
ncursului naţional de
d ocuparre a
posturilor
p
didactice//catedrelo
or din unittăţile de învăţămân
î
nt preunive
ersitar, se
esiunea 20
020,
constă
c
în probă scrrisă. Proba
a scrisă va
v începe la ora 9:00, în 2 de centre
e de conc
curs,
cu
c respecttarea tutturor mă
ăsurilor igienico-ssanitare, aplicabile în cazu
ul examen
nelor
naţionale,
n
privind normele de access în spaţţiile de examen în vedere
ea protejjării
candidaţilo
c
or și a personaluluii implicat,, în contextul situa
aţiei epide
emiologice
e determin
nate
de
d răspând
direa SARS
S-CoV-2.
Pentru
P
susţţinerea acestei prob
be s-au însccris 425 ca
andidaţi, dintre
d
care
e 50 de candidaţi provin
din
d promoţţia curentă
ă.
Pentru
P
susţţinerea probei scrise
e, candida
aţii trebuie
e să fie prrezenţi în sala de co
oncurs cel mai
târziu
t
la o
ora 8.15. După
D
prim
mirea subie
ectelor, du
urata de redactare a lucrărillor este de
d 4
(patru) ore
e, cu posib
bilitatea prelungirii
p
cu una-do
ouă ore în anumite situaţii
s
spe
eciale (pentru
candidaţii
c
nevăzătorri, ambliop
pi sau cu anumite deficienţe
e de vede
ere). În acceste situaţii,
comisiile
c
ju
udeţene de
d organiza
are și desffășurare a concursullui asigură
ă condiţii de
d egalizare a
șanselor
ș
pe
entru cand
didaţii cu deficienţe,
d
prin adap
ptarea proccedurilor de
d redacta
are a lucrărilor
la
a subiecte
ele de co
oncurs, în funcţie de
d particu
ularităţile individualle și de cele
c
speciifice
deficienţei
d
respective
e.
Subiectele
S
și bareme
ele de evaluare penttru cele 37
7 de discip
pline de co
oncurs sunt asigurate
e de
Centrul
C
Naţional de Politici și Evaluare în
î Educaţie
e și vor fi publicate,, după susţţinerea pro
obei
scrise,
s
pe site-ul
s
subiiecte2020..edu.ro.
Primele
P
rezzultate la proba scriisă vor fi afișate
a
în data de 4 august, la
a sediile in
nspectorattelor
școlare,
ș
d și pe site-ul htttp://titullarizare.ed
dar
du.ro. Conttestaţiile se depu
un la sed
diile
inspectorattelor școla
are judeţe
ene sau se
e transmitt prin mijloace elecctronice, îîn zilele de
d 4
august,
a
du
upă afișare
ea rezulta
atelor, pâ
ână la ora
a 21:00, respectiv
r
5 august, până la ora
12:00. Rezu
ultatele finale se affișează la sediile insspectorate
elor școlare
e judeţene
e și pe sitte-ul
menţionat
m
anterior, în
î data de 11 augustt.
Pentru
P
anggajarea pe
e perioadă
ă nedeterm
minată (tittularizare)), candidaţii trebuie
e să obţină la
proba
p
scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru anga
ajarea pe perioadă
ă determin
nată
(suplinire),, minimum
m nota 5 (ciinci).
Repartizare
R
ea candid
daţilor pe posturile
e didacticce de pre
edare vaccante pub
blicate pentru
angajare
a
p
pe perioadă nedeterminată, în
n ordinea descrescăt
d
toare a no
otelor obţiinute la prroba
scrisă,
s
se rrealizează în ședinţe
e publice sa
au on-line, organizatte de către inspecto
oratele șco
olare
în perioada
a 12 – 14 august.
Cadrul
C
norrmativ carre reglem
mentează organizare
o
ea și desffășurarea concursulu
c
i naţionall de
ocupare
o
a posturilor/catedrelo
or didacticce vacante
e/rezervate
e din învă
ăţământul preuniverssitar
2020,
2
precu
um și programele
p
e specifice pentrru concurs sunt disponibiile pe sites
ul
u http://ttitularizare
e.edu.ro.

