
ORGANIZAREA CONCURSULUI . 
 
ETAPA I. Înscrierea şi selecţia dosarelor de înscriere. 
Candidații vor depune dosarele de concurs la secretariatul Liceului Teoretic “George Emil 
Palade” din Constanta, strada Nicolae Iorga nr.87, în perioada 30.07.2020-12.08.2020 , 
orele 9.00-14.00. 
ETAPA a II-a . Concursul 
Concursul se va desfășura la sediul Liceului Teoretic “George Emil Palade” din Constanta, 
strada Nicolae Iorga nr.87. 
 
CALENDARUL CONCURSULUI: 

● Înscrierea dosarelor - 30.07.2020-12.08.2020 , orele 9.00-14.00. 
● Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor – 14.08.2020, orele 12.00-13.00 ;  
● Contestații rezultate selecție dosare – 14.08.2020, orele 13.00-15.00;  
● Rezultat contestații selecție dosar- 18.08.2020, orele 13.00-14.00  
● Probă scrisă (1 ora maxim) - 20.08.2020, ora 9.00; 
● Afișare rezultate proba scrisă- 20.08.2020, ora 12.00;  
● Contestații rezultate proba scrisă – 20.08.2020, orale 12.00-14.00; 
● Probă practică, 21.08.2020, ora 11.00; 
● Interviu – 21.08.2020, începând cu ora 13.  
● Afişarea rezultatelor concursului – 21.08.2020, ora 15.00;  
● Depunerea contestațiilor proba practică şi interviu – 21.08.2020 orele 15.00-16.00;  
● Afişarea rezultatelor finale -24.08.2020, ora 14.00. 

 
Comunicarea rezultatelor se face prin afișare la sediul Liceului Teoretic “George Emil 
Palade” din Constanța, strada Nicolae Iorga nr.87. 
 
PROBELE DE CONCURS 
 
PROBA SCRISĂ 
Proba scrisă va consta într-un test grilă timp de o oră şi are ca scop testarea cunoştinţelor 
teoretice ale candidatului în vederea evaluarii cunoștintelor teoretice specifice postului scos 
la concurs.. 
Nota: Se poate contesta evaluarea comisiei asupra propriului test, nu si a altor concurenti. 
 
PROBA PRACTICĂ 
Proba practică va consta în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în 
vederea ocupării postului vacant .Proba practică se va desfășura pe baza unui plan stabilit 
de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare: 
a) capacitatea de adaptare; 
b) capacitatea de gestionare a situațiilor dificile; 
c) îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice; 
d) capacitatea de comunicare; 
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice; 
f) cunoștințe de operare PC( Word, Excel) . 
 



INTERVIUL 
În cadrul interviului se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. 
Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba 
practică. Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, 
pe baza criteriilor de evaluare. 
Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt: 
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție; 
b) capacitatea de analiză și sinteză; 
c) motivația candidatului; 
d) comportamentul în situațiile de criză; 
e) inițiativă și creativitate. 
Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului. 
 
Pentru probele concursului, punctajele se stabilesc după cum urmează: 
a) pentru proba scrisă, punctajul este de maximum 100 de puncte; 
b) pentru proba practică, punctajul este de maximum 100 de puncte; 
c) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte. 
 
Proba scrisa poate fi sustinuta numai de acei candidați declarați admiși la proba de selecție 
a dosarelor. Prezenţa la următoarea etapă se poate face numai dacă candidatul este admis 
la etapa precedentă [art.18(3 ), SECȚIUNEA 1, CAP.II din H.G. nr. 286/ 23.03.2011 
(actualizat)]. 
Sunt declaraţi admişi la: proba scrisă, proba practică şi interviu , candidaţii care au obţinut 
minimum 50 de puncte. 
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, 
practică şi interviu. 
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obținut 
cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca 
aceștia sa fi obtinut punctaj minim necesar. 
La punctaje egale are prioritate cel care are cel mai mare punctaj la proba scrisă, iar dacă 
egalitatea se menține, candidații aflați în aceeași situație vor fi invitați la un nou la interviu în 
urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător. 
 
 


