
CALENDARUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

TERMEN/PERIOADA ETAPELE CONCURSULUI DE SELECȚIE 

Înscrierea candidaților 

Până la 14 mai 2021 Înregistrarea dosarelor de înscriere la 

Registratura ME* 

 

Verificarea administrativă a dosarelor și evaluarea activității profesionale a candidaților 

17 mai 2021 Verificarea administrativă a dosarelor de înscriere 

 

Afișarea la sediul ME a rezultatelor verificării 

administrative a dosarelor de înscriere 

 

Evaluarea activității profesionale 

 

Afișarea la sediul ME a rezultatelor evaluării 

activității profesionale 

 

Afișarea la sediul ME a planificării interviului 

Organizarea și desfășurarea interviului 

18 mai 2021 Susținerea interviului 

 

Afișarea la sediul ME a rezultatelor obținute la 

interviu 

 

Afișarea la sediul ME a planificării probei scrise 

Organizarea și desfășurarea probei scrise de specialitate 

19-20 mai 2021 Desfășurarea probei scrise 

 

Evaluarea lucrărilor scrise 

 

Afișarea la sediul ME a rezultatelor obținute la 

proba scrisă 

Depunerea contestațiilor la rezultatele obținute la proba scrisă 

21 mai 2021 Depunerea contestațiilor la Registratura ME, în 

termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor 

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 

24 mai 2021 Soluționarea contestațiilor 

Afișarea la sediul ME a rezultatelor finale 

*Dosarele de înscriere, inclusiv cele transmise prin poștă, care nu sunt înregistrate la Registratura ME până în ziua 

de 14 mai 202, inclusiv, ora 14.00,  nu pot intra în concurs, indiferent de data la care au fost transmise prin poștă.  

 

 



LISTA POSTURILOR DIDACTICE DIN SISTEMUL ȘCOLILOR EUROPENE PENTRU 

CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS ȘI LISTA INSTITUȚIILOR CARE POT 

CERTIFICA NIVELUL COMPETENȚELOR LINGVISTICE 

 

Lista posturilor disponibile pentru concursul de selecție: 

   

Nr. 

Crt. 

Disciplina/disciplinele 

integrate 

Nivel Limba 

de 

predare 

Nivel 

lingvistic 

Număr 

posturi 

Școala 

1 Matematică secundar  engleză  C1 

 

 

 

 

 

 

1 European 

School of 

Brussels IV 

(Laeken) 

 

 

 

2 Chimie-fizică/Științe 

integrate 

secundar română 

  

 1 European 

School of 

Brussels IV 

(Laeken) 
DE sau 

FR sau 

EN 

C1 

3 Consilier educativ 

(”Advisor” - poziție 

specifică școlilor 

europene) 

secundar română  1 European 

School of 

Brussels IV 

(Laeken) 

EN și 

FR 

B2 

B2 

       

 

1. Sunt eligibile doar certificatele internaționale, eliberate de centrele culturale sau instituțiile  

abilitate de a evalua nivelul lingvistic la nivel internațional, după cum urmează: British Council,  

Cambridge University - pentru engleză, Centre international d’études pédagogiques (CIEP), 

Alliance Française, Chambre de Commerce et d` Industrie de Paris - pentru franceză, Goethe 

Institut- pentru germană sau certificarea lingvistică eliberată de unitatea de învățământ de pe 

teritoriul țării pentru care se solicită postul (în acest caz EE Bruxelles IV). 

 

2. Este obligatoriu ca pe certificatul eliberat de una dintre instituțiile menționate să fie specificat 

explicit nivelul lingvistic evaluat. 

  

 

 

 

 

 

  



 

4. Programe școlare, conform disciplinei pentru care se susține proba de concurs și 

5. Reglementări cu privire la bacalaureatul European 

Programe, descriptori de performanță, conform disciplinei pentru care se susține proba de  

concurs (Syllabuses and Attainment descriptors) 
https://www.eursc.eu/en/European-Schools/studies/syllabuses 

https://www.eursc.eu/en/European-Schools/studies/marking-scale 

2018-09-D-69-en-1.pdf (eursc.eu) 

https://www.eursc.eu/en/European-Schools/European-Baccalaureate 

https://www.eursc.eu/en/Office/official-texts/basic-texts/en 

6. Suport Educațional 

https://www.eursc.eu/en/European-Schools/studies/educational-support 

https://www.eursc.eu/Documents/2018-09-D-53-en-4.pdf 

https://www.eursc.eu/Documents/BAC_Handbook-en.pdf 

 

7. Regulamentul de ordine interioară EEB4 

http://www.eeb4.be/fr/node/56 

https://eeb4.be/sec-rules-policies/ 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS 

 

1. Fundamentele juridice ale Școlilor Europene:  

    Convenția Privind Definirea Statutului Școlilor Europene 

https://www.eursc.eu/en/Office/official-texts/basic-texts/en 

Basic Regulations;Pedagogical Issues 

2. Structura studiilor în Școli Europene 

      http://eeb4.be/fr/informations-generales-secondaire/ 

      http://eeb4.be/fr/etudes-secondaire/ 

3. Organizarea cursurilor: 

  https://eeb4.be/rules-policies/ 

https://www.eursc.eu/fr/European-Schools/studies/educational-support 

https://www.eursc.eu/en/European-Schools/studies/marking-scale
https://www.eursc.eu/BasicTexts/2018-09-D-69-en-1.pdf
https://www.eursc.eu/en/European-Schools/European-Baccalaureate
https://www.eursc.eu/en/Office/official-texts/basic-texts/en
https://www.eursc.eu/en/European-Schools/studies/educational-support
https://www.eursc.eu/Documents/2018-09-D-53-en-4.pdf
https://www.eursc.eu/Documents/BAC_Handbook-en.pdf
http://www.eeb4.be/fr/node/56
https://eeb4.be/sec-rules-policies/
https://www.eursc.eu/en/Office/official-texts/basic-texts/en
http://eeb4.be/fr/informations-generales-secondaire/
http://eeb4.be/fr/etudes-secondaire/
https://www.eursc.eu/fr/European-Schools/studies/educational-support

