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 PLANIFICAREA PROBELOR PRACTICE/ORALE DE PROFIL  

 PENTRU CANDIDAȚII CARE SOLICITĂ  

 COMPLETARE ȘI ÎNTREGIRE DE NORMĂ 
 

 Disciplina: LIMBA FRANCEZĂ   

(pentru cadrele didactice titulare care solicită completarea normei didactice pe o fracțiune de normă didactică în unități de 

învățământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv) 

 Locul desfășurării probelor: Colegiul National ,,Elena Cuza,, Craiova 

 Luni, 27.02.2017, ora 11,00 

  

 Disciplina: LIMBA ENGLEZĂ   

pentru cadrele didactice titulare care solicită completarea normei didactice pe o fracțiune de normă didactică în unităţi de 

învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv) 

  Locul desfășurării probelor: Palatul Copiilor Craiova 

 Luni, 27.02.2017, ora 12,00 

 

 Disciplina: INFORMATICĂ   

(pentru cadrele didactice titulare care solicită completarea normei didactice pe o fracțiune de normă de informatică, de 

tehnologia informaţiei şi comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator) 

 Locul desfășurării probelor: Liceul ,,Traian Vuia,, Craiova 

 Luni, 27.02.2017, ora ora 14,00  

  

 

Extras Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2017-2018, aprobată prin OMENCS nr. 5739/14.11.2016, 

 

Art. 4 alin.(4)  Rezultatul probei practice eliminatorii în profilul postului, prevăzută la alin. (5), se 

consemnează prin note de la 10 la 1 conform anexelor nr. 5-12. La aceste probe nu se admit contestaţii, 

hotărârea comisiei de organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale rămânând definitivă.  

(5) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei 

didactice pe perioadă determinată/detaşare, probele practice în profilul postului se consideră promovate 

în situaţia în care cadrele didactice titulare participante obţin cel puţin nota 5 (cinci). La etapele de 

ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin întregirea normei didactice/completarea 

normei didactice pe perioadă nedeterminată/transfer pentru soluţionarea restrângerii de 

activitate/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ/repartizare în baza prevederilor art. 253 din 

Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, probele practice în profilul postului se 

consideră promovate în situaţia în care cadrele didactice participante obţin cel puţin nota 7 (şapte).  

(6) Probele practice/orale eliminatorii în profilul postului promovate de cadrele didactice titulare în 

etapele de transfer pentru restrângere de activitate, de pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ, de 

detaşare în interesul învăţământului sau de detaşare la cerere prin concurs specific rămân valabile în 

etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic titular din învăţământul preuniversitar, precum şi 

pentru mobilitățile personalului didactic titular care se desfăşoară pe parcursul anului şcolar 2017-2018, 

exceptând ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin concurs naţional. 
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