CONCURS DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
ÎNFIINŢATE PE PARCURSUL ANULUI 2018-2019
Vă informăm că unitatea de învățământ ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI A
FORŢELOR NAVALE „AMIRAL ION MURGESCU” organizează în perioada 16-05.12.2018, cu
proba scrisă în data 29.11.2018, concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor înfiinţate pe
parcursul anului școlar 2018-2019, după cum urmează:
Denumire
post/catedră

Denumire
post/catedră

Nr.
Modalitate Nr.
posturi/
de angajare ore1
catedre

Electronică şi
automatizări/
Electronică şi
automatizări

Profesor studii
superioare
de
lungă
durată
debutant
grad
didactic definitiv,
II-I, în catedra
Electronică
şi
informatică

1

Perioadă
determinată

414

Electronică şi
automatizări/
Electronică şi
automatizări

Profesor studii
superioare
de
lungă
durată
debutant
grad
didactic definitiv,
II-I, în catedra
Electronică
şi
informatică

1

Perioadă
determinată

414

Mecanică/
Mecanică

Profesor studii
superioare
de
lungă
durată
debutant
grad
didactic definitiv,
II-I, în catedra
Electromecanică
navală

1

Perioadă
determinată

414

Profesor studii
superioare
de
lungă
durată
debutant
grad

1

Perioadă
determinată

414

Electrotehnică,
Electromecanică/
Electrotehnică
1

Disciplina de concurs
ELECTRONICĂ,
AUTOMATIZĂRI,
TELECOMUNICAŢII
(programa aprobată prin
ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr.
5620/2010)/
ELECTRONICĂ,
AUTOMATIZĂRI,
TELECOMUNICAŢII
(SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE (programele
pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5558/2015)
MECANICĂ
(programa aprobată prin
ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr.
5620/2010)/
MECANICĂ
(SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE (programele
pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5558/2015)
ELECTROTEHNICĂ,
ELECTROMECANICĂ
(programa aprobată prin
ordinul ministrului

Numărul de ore este calculat ca normă didactică întreagă pentru perioada 03.01÷04.07.2018 (23 săptămâni, comform
planului de învăţământ pentru anul şcolar 2018-2019)
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Denumire
post/catedră

Denumire
post/catedră

Nr.
Modalitate Nr.
posturi/
de angajare ore1
catedre

Disciplina de concurs
educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr.
5620/2010)/
ELECTROTEHNICĂ,
ELECTROMECANICĂ
(SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5558/2015)

didactic definitiv,
II-I, în catedra
Electromecanică
navală

VIABILITATE POSTURI: PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
Conform metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ
preuniversitar de stat (anexă la ordinul ministrului educației naţionale nr. 4959/02.09.2013) solicităm:
- desemnarea reprezentantului ISJ Constanța în Comisia de organizare și desfășurare a
concursului.

CALENDARUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Perioada/
Ora
Data
Interval orar
Informare detalii concurs
16÷21.11.2018
--Depunere dosar candidat
19÷21.11.2018
08.30÷14.00
Evaluare Cv-uri
22.11.2018
08.30÷14.00
Afişare rezultate evaluare Cv-uri
22.11.2018
15.30
Interviu
23.11.2018
--Afişare rezultate Interviu
23.11.2018
15.30
Inspecţia specială la clasă
26÷28.11.2018
--Afişare rezultate Inspecţia specială la clasă
28.11.2018
15.30
Proba scrisă
29.11.2018
08.30÷14.00
Afişare rezultate Proba scrisă
03.12.2018
10.30
Depunere contestaţii
04.12.2018
08.00÷14.00
Afişare rezultate Contestaţii
05.12.2018
14.00
Afişare rezultate finale concurs
05.12.2018
18.00
Dosarele de concurs se depun la sediul unității din strada Str. Dezrobirii nr. 80, Mun.
Constanţa.
Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor se desfăşoară la sediul unităţii, şi se
organizează în conformitate cu Legea nr. 1 din 05.01.2011 Legea educaţiei naţionale, Ordinul
Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5079 din 31.08.2016 privind aprobarea
Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4959 din 2 septembrie 2013 pentru aprobarea
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3108 din 29.01.2018 pentru
aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializarile, precum şi
probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
Etapa
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