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Art. 101 (1) Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu și lucrare scrisă. 

(2) La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor  rămase/vacante se pot prezenta persoane care au 

absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat. 

(3) Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului se organizează de comisia prevăzută la art. 98 alin. (6)   

(4) Lucrarea scrisă se susține înaintea interviului. Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scrisă și interviul 

se evaluează cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisă are o pondere de două treimi din nota finală, restul, respectiv o treime, reprezintă 

rezultatul evaluării în urma desfășurării interviului.  

(5) Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise cât și a interviului, este 5 (cinci). 

(6) Candidații pot contesta rezultatul evaluării lucrării scrise. Contestațiile se soluționează prin recorectarea lucrărilor scrise de 

comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de soluţionare a contestațiilor prevăzută la art. 100 alin. (1). Rezultatul stabilit în urma 

recorectării rămâne definitiv și se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestația reprezentând plângerea din 

cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

(7) Hotărârile comisiei județene/a municipiului București de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la 

instanța de contencios administrativ competentă. 

(8) În vederea susținerii interviului, comisia pentru organizarea și desfășurarea testării personalului fără studii corespunzătoare 

postului elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. 

Candidatul extrage un bilet și răspunde la întrebările conținute de acesta. 

(9) Contestațiile privind organizarea și desfășurarea interviului  se adresează, în scris, inspectoratului școlar și se soluționează de 

consiliul de administrație al inspectoratului şcolar.  
(10) Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare. Hotărârile consiliului de administrație al inspectoratului şcolar de soluționare a contestațiilor sunt definitive și pot fi atacate 

numai la instanța de contencios administrativ competentă. 

 (11) În cazul în care există egalitate de medie între candidații fără studii corespunzătoare postului care au susținut testarea, 

prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au în ordine: 

a) candidații care au continuitate pe post/catedră, care frecventează modulele de pedagogie sau de perfecționare organizate în 

cadrul caselor corpului didactic ori de alte instituții agreate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice conform legii și care 

au obținut cel puțin calificativul „Bine”; 

b) candidații cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată; 

c) candidații cu studii superioare în specialitatea postului, fără examen de licență; 

d) candidații cu studii superioare care se recalifică în specialitatea postului; 

e) candidații în curs de calificare în specialitatea postului; 

f) candidații care au participat sau participă la cursuri de perfecționare organizate în cadrul caselor corpului didactic ori de alte 

instituții agreate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, conform legii. 


