
INFORMAȚII REFERITOARE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI LA 

NIVEL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR RĂMASE VACANTE/REZERVATE ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în 

învăţământul preuniversitar, este organizat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, 

în conformitate cu prevederile art. 97-103 din Metodologia-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, 

aprobată prin OMEN nr. 5460/2018, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale 

Calendarului mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru 

anul şcolar 2019 – 2020. 

 Concursul este organizat pentru disciplinele la care sunt publicate posturi 

didactice/catedre declarate vacante/rezervate care nu pot fi ocupate cu personal didactic titular, 

personal didactic calificat angajat cu contract individual pe perioadă determinată sau cu 

personal didactic de predare calificat în regim de plata cu ora, până la data începerii  cursurilor 

anului școlar 2019-2020. 

 Conform analizei efectuate în cadrul Comisiei municipiului București de mobilitate a 

personalului didactic, disciplinele pentru care se organizează concurs și arondarea lor pe 

sectoare (pentru înscrierea candidiaților), sunt: 

1. CHIMIE (sector 1) 

2. FIZICĂ (sector 1) 

3. MATEMATICĂ(sector 1) 

4. INFORMATICĂ, TIC (sector 1) 

5. EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ (sector 2) 

6. INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR 

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMANA) (sector 3) 

7. EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL 

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA 

ROMANA) (sector 3) 

8. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (sector 4) 

9. EDUCAȚIE MUZICALĂ (sector 5) 

10. ISTORIE (sector 5) 

11. COREPETIȚIE (sector 5) 

12. MUZICĂ INSTRUMENTALĂ FUNCȚIE DE INSTRUMENT (PIAN) (sector 5) 

13. LIMBA GERMANĂ (sector 6) 

 

Graficul de desfășurare al concursului este: 

a) depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea şi revalidarea fişelor de înscriere  

Perioada: 30 august - 2 septembrie 2019  

b) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului  

Termen: 3 septembrie 2019  

c) desfăşurarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor  

Termen: 4 septembrie 2019  

d) depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale  

Perioada: 4 - 5 septembrie 2019  

 

Înscrierea candidaților se va face la inspectoratele 1-6 care gestionează disciplinele 

respective, conform precizărilor de mai sus, în zilele de vineri 30.08.2019, între orele 9.00-

14.00 și luni, 02.09.2019, între orele 9.00-16.00. 


