CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ
EDUCAŢIONALĂ HUNEDOARA
__________________________________________________________________________________
Nr. 52/22.01.2018
ANUNȚ CONCURS POST VACANT

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara va organiza concurs pentru
ocuparea posturilor vacante în baza prevederilor art. 254, alin. (19) din Legea educației naționale nr. 1/
2011 cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu OMENCȘ nr. 5739/2016 pentru
aprobarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar
în anul şcolar 2017-2018 și cu art. 2, alin. (2) din OMEN nr. 4959/ 02.09.2013 pentru aprobarea
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, cu
modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
Nr.crt.

1

Postul vacant

Unitatea școlară

Disciplina de concurs

Profesor în centre și cabinete de
asistență psihopedagogică

CJRAE Hunedoara – Colegiul
Național ”Avram Iancu” Brad și
Grădinița cu Program Prelungit
”Floare de Colț” Brad

Consiliere
psihopedagogică

Calendarul desfăşurării concursului este următorul:

1. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs - 23 - 25.01.2018
2. Evaluarea dosarelor de concurs - 26.01.2018
3. Afişarea rezultatelor după evaluarea dosarelor - 26.01.2018 ora 12.00
4. Programarea inspecţiei speciale la clasă și anunțatea candidaților - 26.01.2018
5. Susţinerea inspecţiei speciale la clasă - 29 - 30.01.2018
6. Afișare rezultatelor după inspecţia specială la clasă - 30.01.2018, ora 16.00
7. Susţinerea probei scrise - 31.01.2018, ora 09.00-13.00
8. Afişarea rezultatelor după proba scrisă - 31.01.2018, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor - 01.02.2018, ora 10.00 – 12.00
10. Soluționarea eventualelor contestații - 01.02.2018, ora 13.00 – 14.00
11. Afișarea rezultatelor finale 01.02.2018, ora 16.00
Cererile de înscriere la concurs însoțite de copii ale documentelor doveditoare, se înregistrează la
secretariatul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara, str. Ghe. Barițiu, nr. 2,
Deva, în perioada 23 - 25.01.2018, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
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Inspecția specială la clasă se va desfășura Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva, pe
baza unui grafic care va fi comunicat candidaților în data de 26.01.2018. La aceste probe nu se admit
contestaţii. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă minim nota 5 (cinci) nu au dreptul de a
participa la proba scrisă.
Proba scrisă în specialitatea postului (consiliere psihopedagogică) se va desfășura la sediul
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara în data de 31.01.2018, începând cu

ora 10.00.
Candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la inspecţia
specială, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisă) * 3 + (nota obţinută
la proba practică/inspecţia specială la clasă)] / 4
Informații suplimentare se obțin la secretariatul CJRAE sau la tel. 0723519031.
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