
ANUNȚ 

 

CASA CORPULUI DIDACTIC „SIMION MEHEDINȚI” VRANCEA, organizează 

concurs pentru ocuparea unui  post vacant de profesor – metodist, funcție didactică  cu studii 

superioare, normă întreagă, perioadă nedeterminată, conform ORDINULUI nr. 5.554 din 7 octombrie 

2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Casei Corpului 

Didactic. 

Condiții de participare la concurs: 

 studii universitare, cu diplomă de licență, corespunzătoare funcției didactice din învățământul 

preuniversitar; 

 titular în învățământul preuniversitar; 

 cel puțin gradul didactic II în învățământ; 

 vechime în muncă de minimum 6 ani, cu competențe dobândite în managementul educațional, 

managementul de proiect, precum și competențe dobândite în activitatea cu adulții în 

domeniul formării continue; 

 calificativul "foarte bine" în ultimii 5 ani; 

 nu a fost condamnat penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru 

săvârșirea unei infracțiuni cu intenție.   

 

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfășurării si modul de evaluare a concursului 

Condiții de desfășurare a concursului: 

Locul organizării concursului – sediul  Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea, str. 

Eroilor, nr. 2, Focșani, Vrancea, după cum urmează: 

 

- data  limită și ora până la care se poate depune dosarul este 07.03.2022, ora 14.00 la Casa Corpului 

Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea 

- selecția dosarelor de înscriere – Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea – 

11.03.2022, ora 10,00. 

 

Probe de concurs: 

a) test de cunoștințe privind proiectarea, organizarea, monitorizarea și evaluarea programelor de 

formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar, precum și noțiuni vizând legislația 

în vigoare pe problematica formării continue;  

b) interviu care cuprinde susținerea de către candidat a scrisorii de intenție și verificarea 

competențelor candidaților privind: analiza nevoilor de formare continuă, proiectarea și organizarea 

de programe, managementul formării continue etc., utilizând mijloace specifice interviului. Interviul 

și scrisoarea de intenție se evaluează pe baza baremului prezentat în anexa nr. 1;  

c) analiza și evaluarea curriculumului vitae, pe baza baremului prezentat în anexa nr. 2.  

  - proba scrisa  - Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea – 24.03.2022, ora 10.00 

  - interviu - Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea – 24.03.2022, ora 13.00 



Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 23.02-07.03.2022, la sediul instituției 

din Focșani, str. Eroilor, nr. 2 și vor conține următoarele documente: 

a) cerere de înscriere; 

b) curriculum vitae - susținut de documente doveditoare (conform cu originalul, certificate de 

către directorul unității); 

c) copie legalizată de pe diploma de studii și foaia matricolă; 

d) copie de pe adeverința de acordare a gradelor didactice; 

e) adeverință de vechime în învățământ; 

f) adeverință care să ateste calificativul "foarte bine" obținut în ultimii 5 ani; 

g) scrisoare de intenție; 

h) acte, în copie, de dovedire a identității; 

i) recomandări (două) de la locurile de muncă anterioare și/sau de la colaboratori; 

j) copii de pe diplomele/certificatele de absolvire/parcurgere a unor cursuri sau stagii de 

formare; 

k) cazierul judiciar în original; 

l) opisul dosarului în dublu exemplar; un exemplar se restituie candidatului cu semnătura 

persoanei care a înregistrat înscrierea. 

Program depunere dosare: 

Luni- vineri: 09.00 – 14.00 
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