
 

 

 

ANUNȚ 

 

CASA CORPULUI DIDACTIC CONSTANȚA 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 și ora desfășurării și modul de evaluare a concursului 

Condiții de desfășurare a concursului: 

Locul organizării concursului – sediul  Casei Corpului Didactic Constanța, Str. Soveja nr. 17, Mun. 

Constanța, Jud. Constanța, după cum urmează: 

 

- data  limită și ora până la care se poate depune dosarul este 27.05.2022, ora 14.00, la Casa Corpului 

Didactic Constanța 

- selecția dosarelor de înscriere – Casa Corpului Didactic Constanța – 30.05.2022-02.06.2022 

 

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

- proba scrisă  - Casa Corpului Didactic Constanța – 17.06.2022, ora 11.00 

- proba interviu - Casa Corpului Didactic Constanța – 17.06.2022, ora 12.30 

- analiza și evaluarea curriculumului vitae al candidaților - Casa Corpului Didactic Constanța – 

17.06.2022, ora 14.30 

 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 16.05.-27.05.2022, la sediul instituției 

din Str. Soveja nr. 17, Mun. Constanța, Jud. Constanța și vor conține următoarele documente: 

a) cerere de înscriere; 

b) curriculum vitae - susținut de documente doveditoare; 

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. 

* Notă: Toate documentele prezentate în copie vor fi  certificate „conform cu originalul” 

de către conducerea unităţii de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea candidatul. 

 

Depunere dosare: Biroul Secretariat - Casa Corpului Didactic Constanța 

Program: luni - vineri: 10.00 – 14.00 

 

BIBLIOGRAFIE 

I. Legislație 

1. Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare - Titlul I: 

Dispoziții generale, Titlul II: Învățământ preuniversitar, Titlul IV: Statutul personalului 

didactic, Capitolul I: Statutul personalului didactic din învățământul preuniversitar, Titlul V: 

Învățarea pe tot parcursul vieții, Titlul VI: Răspunderea juridică, Titlul VII: Dispoziții 

tranzitorii și finale; 

2. Regulamentul de organizare și funcționare a Casei Corpului Didactic, aprobat prin OMECTS 

nr. 5554 din 07.11.2011 şi publicat în MO nr. 725/19.10.2011; 

3. Metodologia formării continue a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin 

OMECTS nr. 5561/07.11.2011 şi publicat în MO nr. 767/31.10.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 



4. Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a 

programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin OMECTS nr. 5564/07.10.2011 şi 

publicată în MO nr. 790/08.11.2011, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor 

profesionale transferabile, aprobată prin ORDIN Nr. 5967/2020 din 6 noiembrie 2020 

pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi 

echivalare a creditelor profesionale transferabile, publicat în MO nr. 1055 din 10 noiembrie 

2020;  

6. Metodologia privind echivalarea pe baza OMECTS a învăţământului universitar de scurtă 

durată, realizat prin colegiu cu durata de 3 ani, ciclul I de studii universitare de licenţă pentru 

cadrele didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/07.10.2011 

şi publicată în MO nr. 733-19.10.2011; 

7. Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite 

formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de 

educatori/educatoare, institutor/institutoare, învăţător/învăţătoare, maistru instructor, 

aprobată prin OMECTS nr. 5484/29.09.2011 şi publicată în MO nr. 737/19.10.2011; 

II. Repere bibliografice de specialitate 

1. Bush, Tony - Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale, Editura 

Polirom, Iași, 2015; 

2. Farla, Ton (coord), Ciolan, Lucia, Iucu, Romiță - Analiza nevoilor de formare – Ghid pentru 

pregătirea, implementarea și interpretarea datelor analizei nevoilor de formare în școli, 

Editura Atelier Didactic, București, 2007; 

3. Gherguț, Alois – Management general și strategic în educație – Ghid practic, Editura 

Polirom, Iași, 2007; 

4. Iucu, Romiţă – Formarea cadrelor didactice. Sisteme, politici, strategii, Editura Humanitas 

Educaţional, Bucureşti, 2004; 

5. Iucu, Romiţă, Păcurari, Otilia – Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice, Editura 

Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2001; 

6. Niculescu, Rodica, Mariana – Formarea formatorilor, Editura All, Bucureşti, 2000;  

7. Șerbănescu, Laura, Bocoș, Mușata-Dacia, Ioja, Ioan – Managementul programelor de 

formare continuă a cadrelor didactice. Ghid practic, Editura Polirom, Iași, 2020. 

 

 

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, tematica, bibliografia și conținutul 

dosarului de concurs vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul 

instituției angajatoare: Casa Corpului Didactic Constanța, Strada Soveja nr. 17, Județul Constanța, 

telefon 0241-615468, e-mail ccd.cta@gmail.com, site: www.ccdconstanta.ro.  
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