METODOLOGIA
DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI PENTRU PENTRU OCUPAREA FUNŢIILOR
VACANTE DE INSTRUCTOR SUPERIOR ŞI INSTRUCTOR PRINCIPAL ÎN CATEDRA
PREGĂTIRE MILITARĂ DE SPECIALITATE ÎN ARMA GENIU
Concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de instructor superior(şi şef comisie didactică) şi
instructor principal la catedra pregătire militară de specialitate în arma geniu, se desfăşoară în baza
ordinului ministrului apărării naţionale cu nr. M58 / 27.05.2013, pentru aprobarea „Instrucţiunilor privind
corpul instructorilor militari” şi a prezentei metodologii.
Concursul de ocupare a funcţiilor vacante de instructori militari se organizează în termen de 30 de
zile calendaristice după primirea, de la comisia de selecţie, a listei cu candidaţii avizaţi favorabil pentru
participare la concurs.
Concursul constă în susţinerea, de către candidaţi, a unei probe de cunoştinţe şi a unei activităţi
didactice iar, în cazul obţinerii de note finale egale, după epuizarea criteriilor de departajare, susţinerea
unei probe de cunoştinţe suplimentare.
Proba de cunoştinţe constă în rezolvarea unui test de evaluare ce se întocmeşte de către comisie în
plen, în ziua susţinerii probei. Testul conţine un număr de 18 itemi, fiecare item având unul sau mai multe
răspunsuri corecte, sau rezultatul corect al problemelor de calcul. Fiecare item răspuns corect este notat cu
0,5 puncte. Itemii cu răspunsuri incorect sau parţial corect este notat cu 0 puncte. Itemii sunt întocmiţi
astfel încât să acopere întreaga tematică şi bibliografie comunicată candidaţilor înscrişi. Testul se
elaborează în două variante, varianta pentru susţinerea probei de cunoştinţe fiind extrasă de unul dintre
candidaţi în prezenţa comisiei, în sala de concurs.
Evaluarea probei de cunoştinţe se va face în baza notei. Nota minimă, stabilită de comisie, pentru
admiterea candidaţilor la susţinerea activităţii didactice, este 6.00.
Transformarea punctajului în notă se face cu formula:

NOTA = Nr. itemi corecţi x 0,5 puncte + 1 punct din oficiu
Corectarea testelor de evaluare a cunoştinţelor se face imediat după susţinerea probei, în prezenţa
candidaţilor, cu comisia în plen. Rezultatele obţinute se înscriu în fişa de evaluare şi se comunică
candidaţilor imediat după corectare.
În urma luării la cunoştinţă a rezultatelor obţinute, se comunică verbal celor care obţin note peste
limita stabilită, calificarea pentru susţinerea probei a 2-a (susţinerea activităţii didactice).
Proba de susţinere a activităţii didactice se desfăşoară în prezenţa comisiei de concurs în calitate
de examinatori. Proba constă în întocmirea proiectului didactic şi susţinerea acestuia. Evaluarea acestei
probe se face în baza „Fişei individuale de apreciere” de către fiecare membru al comisiei (examinator).
Fiecare examinator acordă o notă, cu două zecimale, rezultată în urma transformării punctajului
obţinut, conform formulei: NOTA = 1 + 9x Pobţinut/Pmaxim
Nota candidatului, la această probă, rezultă ca medie aritmetică nerotunjită, cu două zecimale, a
notelor acordate de examinatori. Nota minimă a probei este 6.00. Candidatul care nu obţine nota minimă
la această probă este eliminat din concurs.
Ordinea de susţinere a activităţii didactice este cea aleasă de candidaţi sau prin tragere la sorţi.
NOTA FINALĂ a concursului se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, a notelor
obţinute la cele două probe.
Candidatul recomandat de comisie să ocupe postul didactic, va fi candidatul care a obţinut nota
finală cea mai mare.
În cazul în care candidaţii obţin note finale egale, criteriul de departajare a acestora sunt
următoarele:
1. nota obţinută la proba practică (susţinerea activităţii didactice)
2. susţinerea unei probe de cunoştinţe suplimentare.

