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ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrare
a postului vacant de personal civil contractual, profesor studii superioare de lungă durată,
grad didactic definitiv, 11-1 din cadrul Centrului secundar de învăţare a limbilor străine
Bucureşti
Postul pentru care se organizează concurs este de Profesor studii superioare de lungă
durată, grad didactic definitiv, 11-1 (Centrul secundar de învăţare a limbilor străine Bucureşti)
Principalele cerinţe ale postului: desfăşoară activităţi didactice faţă în faţă (în regim
intensiv de 6 ore pe zi) şi online de tip sincron (cu clasă virtuală) şi asincron, ce vizează dezvoltarea
abilităţilor lingvistice ale personalului militar şi civil din cadrul M.Ap.N.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
a) cerere de înscriere la concurs adresată comandantului (rectorului academiei);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea*, potrivit legii,
după caz;
c) copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului*;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie*;
cazier
judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
e)
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau
de către unităţile sanitare abilitate**;
g) curriculum vitae - model european;
h) acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea
obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate,
corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă" la concurs - se
va completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului.

• Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea
verificării conformităţii cu acestea.
•• Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
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Data limită până la caire se pot depune dosarele de concurs este: 14.07.2022, ora 15.30
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5,
localitatea Sibiu, persoană de contact P.c.c. ŞOFAN LAURA, secretar, telefon 0269/432990 int.
1140.
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliul în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7. persoana care doreşte să candideze trenuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a
unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
1. Deţinerea diplomei de licenţă în ramură de ştiinţă filologie, domeniul de licenţă limbă şi
literatură, toate specializările care conţin limba si literatura engleză ca specializare principală sau
secundară/ramură de ştiinţă filologie, domeniul de licenţă limbi modeme aplicate, toate
specializările care conţin limba engleză sau limba si literatura engleză ca specializare principală
sau secundară/alte specializări din alte domenii de licenţă şi ramuri de ştiinţă, care au ca specializare
complementară limba engleză sau limba si literatura engleză.
2. Deţinerea gradului didactic corespunzător postului scos la concurs (profesor studii
superioare de lungă durată, grad didactic definitiv, II - I);
3. Deţinerea certificatului care atestă absolvirea unui program de program formare
psihopedagogică sau master didactic sau curs de formator/formare profesională a adulţilor;
4. Vechime în muncă şi în specialitatea studiilor de minim 6 luni.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 19.07.2022 ora 15.30, la
sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet.
Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul
U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu, în data de 20.07.2022, până la ora
14.00; persoană de contact secretar: P.c.c. ŞOFAN LAURA, telefon 0269/432990 int. 1140.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se
afişează în data 21.07.2022, la sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu
şi pe pagina de internet.
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Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5,
localitatea Sibiu, în data de 25.07.2022, ora 09.30;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 26.07.2022, ora 15.30, la sediul U.M. 01512
Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet;
Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01512 Sibiu,
strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu, în data de 27.07.2022, până la ora 14.00 persoană de
contact secretar: P.c.c. ŞOFAN LAURA, telefon 0269/432990 int. 1140;
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de
28.07.2022, ora 15.30, la sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe
pagina de internet.
2. Proba a doua (activitatea didactică la clasă): se desfăşoară la sediul U.M. 01512 Sibiu,
strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu, în data de 29.07.2022, ora 09.30;
Rezultatul celei de-a doua probe (activitatea didactică la clasă) se afişează în data de
01.08.2022, ora 15.30, la sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe
pagina de internet;
La proba a doua (activitatea didactică la clasă) nu se admit contestaţii.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 01.08.2022, ora 15.30, la sediul
U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet.
BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de încadrare a postului vacant de profesor studii superioare de lungă durată, grad
didactic definitiv, II-I din cadrul
Centrului secundar de învăţare a limbilor străine Bucureşti
I. ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICĂRII
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Bucuresti: Editura Universitatii din Bucuresti;
3) Badescu, A. 1984 - sau orice alta editie. Gramatica limbii engleze, Editura Stiintifica si
Enciclopedica;
4) Cook, G. 1989. Discourse. Oxford University Press;
5) Foley, Mark and Hall, Diane. 2003. Advanced Learners' Grammar. Pearson Education
Limited;
6) Graver, B.D. 1994. Advanced English Practice. Oxford University Press;
7) Huddleston, R., Pullum, G.K. eds. 2002. The Cambridge Grammar of the English
Language. Cambridge: Cambridge University Press;
8) Ietcu, I. 2006. Discourse Analysis and Argumentation Theory: Analytical Framework
and Application, Bucuresti: Editura Universitatii din Bucuresti;
9) Weir, C. 1990. Communicative Language Testing, London: Prentice Hall International.
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II. METODICA PREDĂJRII LIMBII ENGLEZE
Una din următoarele gramatici ale limbii engleze contemporane:
1) Evans, Virginia. 2002. Successful Writing. Express Publishing;
2) Badfield, J. 1990. Classroom Dynamics. Oxford University Press;
3) Banner, J. 2001. The Practice of English Language Teaching. Pearson Education
Limited;
4) Beaton, J. 1988. Classroom Testing. Longman;
5) Knowles, M.S. 1990. The Adult Leamer: A Neglected Species (4th ed.). Gulf Pub:Co.;
6) Kolb, D.A. 1976. The Leaming Style Inventory: Technical Manual. Ma.: McBer.;
7) Nunan, D. 1991. Language Teaching Methodology. Prentice Ball;
8) Underwood, M. 1987. Effective Class Management. Cambridge University Press;
9) Ur, P. 1996. A Course in Language Teaching, Cambridge University Press;
1O) Scrivener, J., 2008. Learning Teaching, Macmillan;
11)Neculau, A. 2004. Educaţia adulţilor. Experienţe româneşti. Polirom;
12)Nunan, D., 1993. Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge:
Cambridge University Press;
13)Nunan, D., 1991. Language Teaching Methodology, Prentice Ball;
14)Nunan, David, 1993. Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge
University Press,Cambridge;
15) O'Malley, J. Michael and Anna Uhl Chamot. 1993. Leaming Strategies in Second
Language Acquisition. Cambridge University Press, Cambridge;
16) Underwood, M. 1989. Teaching Listening. Longman, Barlow;
17) Ur, P. 1988. Grammar Practice Activities. Cambridge University Press;
18) Wallace, C. 1992. Reading. Oxford University Press, Oxford.

TEMATICA
pentru concursul de încadrare a postului vacante de profesor studii superioare de lungă durată, grad
didactic definitiv, II-I din cadrul
Centrului secundar de învăţare a limbilor străine Bucureşti
I. ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICĂRII
1. Morfologie şi sintaxă:
• Categoriile gramaticale ale substantivului:
► numărul: pluralul substantivelor (regula generală, alomorfele morfemului de
plural, plurale neregulate, pluralul şi substantivele colective, singulare fără
plural, două forme de plural cu sens diferit); clasificarea substantivelor în funcţie
de număr (substantive individuale şi substantive colective, substantive
numerabile şi nenumerabile);
► determinarea: valorile articolului hotărât şi nehotărât; determinarea cu marca
zero; omisiunea articolului;
► cazul: genitivul saxon şi genitivul prepoziţional;
► genul: expresia lexicală a genului, genul referenţial (folosirea anaforică a
pronumelor personale).
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Categoriile gramaticale ale verbului:
► timp: forme (verbe regulateşi neregulate, alomorfele morfemului de trecut,
alomorfele morfemului de persoana a III-a singular indicativ prezent), valorişi
utilizare;
► aspect: opoziţia perfectiv-imperfectiv (progresiv)şi clasele aspectuale de verbe;
► diateză: diateza pasivă (pasivul cu beşi structuri pasive cu get: valori, utilizare).
Categoriile gramaticale ale adjectivului:
► gradele de comparaţie: comparaţia de superioritate, de egalitateşi de inferioritate,
superlativul (regula generală, adjective cu forme de comparaţie neregulate);
► adjective gradabileşi non-gradabile.
Sintaxa propoziţiei simple:
► verbele modale: caracteristici morfologice, sintacticeşi semantice;
► particularităţi ale subiectului: construcţii cu itşi there, omisiunea subiectului;
► acordul între subiectşi predicat;
► adjectivul: utilizarea atributivăşi predicativă; poziţia în cadrul grupului nominal;
ordinea adjectivelor;
► adverbul: clasificare, ordinea adverbelor, poziţia în propoziţie.
Sintaxa frazei:
► propoziţia relativă: clasificare, caracteristici sintacticeşi semantice, utilizarea
pronumelor relative;
► propoziţii interogative directeşi indirecte: clasificare, caracteristici sintactice,
distribuţie, funcţii sintactice;
► concordanţa timpurilor;
► propoziţii condiţionale;
► vorbirea directă, vorbirea indirectă.
Semanticăşi lexicologie, stilistică pragmatică, socio-lingvistică:
Relaţii lexicale: sinonimie, antonimie;
Marcarea socială a interacţiunilor verbale prin mijloace lingvistice; funcţii lingvistice;
Elemente de analiză a discursului; tipuri de text.

II. METODICA PREDĂRII LIMBII ENGLEZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metode, procedeeşi tehnici moderne de predare a unei limbi străine;
Teorii ale învăţării - aplicarea lor la învăţarea unei limbi străine;
Învăţarea centrată pe elev - instruire diferenţiată;
Învăţare activă;
Metode de dezvoltare a gândirii critice;
Predarea comunicativă - metode, procedeeşi tehnici moderne de învăţare a unei limbi
străine;
Proiectarea unităţilor de învăţare, a lecţiilorşi a activităţilor de învăţare;
Tehnici de lucru în formareaşi dezvoltarea deprinderilor de scris, vorbit, cititşi ascultat;
Abordarea integrată a deprinderilor de comunicare în cadrul orelor de limba engleză;
Tehnici de management al clasei;
Metodeşi tehnici tradiţionaleşi alternative de evaluare a rezultatelorşi randamentului
şcolar; tipuri de teste;
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Tehnici de formare a deprinderii de producere a mesajelor scrise adecvate unor anumite
contexte ( paragraf/eseu narativ, descriptiv, argumentativ, etc.);
• Principii de evaluare a materialelor folosite în predarea limbii engleze;
• Educaţia adulţilor: concepte de bază; principii de învăţare la adulţi; diferenţe între învăţarea
la copii şi la adulţi.

NOTE:
1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. nr. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5,
Sibiu, telefon contact: Tel.: 0269/432990, interior 1140.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi
completările ulterioare, după caz.
3. Academia nu are obligaţia de a contacta candidaţii pentru a le comunica eventualele
probleme existente în dosarul depus.
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*" Reprezintă data afişării, respectiv data de la care decurg cele I O zile lucrătoare pentru concursul de ocupare a unui post vacant
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