
  

 

 

 

Nr. înreg. 301/20.02.2023                                              

ANUNȚ POST VACANT 

 

În conformitate cu Ordinul nr. 4959 din 2 septembrie 2013 pentru aprobarea Metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se 

vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu 

modificările ulterioare, Şcoala Gimnazială ,,Andrei Şaguna”, cu sediul în localitatea Toplița, județul 

Harghita, strada 1 Decembrie 1918, Nr. 160, organizează concurs în vederea ocupării următorului 

post didactic vacant: 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

postului 
Nr. ore Statut 

Nivel de 

școlarizare 
Viabilitate 

1. Învăţător 1 normă 
rezervat 

(concediu medical) 
primar 

până la 

15.06.2023 

 

Calendarul concursului: 

 Depunerea şi înregistrarea dosarelor: 22.02 - 24.02.2023, între orele 09.00 - 12.00 

 Verificarea dosarelor: 24.02.2023 

 Inspecția specială la clasă: 27.02.2023 

 Afișarea rezultatelor: 27.02.2023, orele 13.00 

 Proba scrisă: 27.02.2023, între orele 14.00 – 18.00 

 Afişarea rezultatelor: 28.02.2023, orele 10.00 

 Depunerea contestațiilor: 28.02.2023, între orele 11.00 – 13.00 

 Afişarea rezultatelor finale: 28.02.2023, orele 14.00 

 Validarea rezultatelor în Consiliul de administraţie: 28.02.2023 

Condiții de prezentare: 

 Absolvirea studiilor de specialitate conform Centralizatorului cu diplomă de licenţă/ diplomă 

de studii medii/ diplomă de studii postliceale a studiilor de specialitate 

Dosarul de înscriere va conține: 

 Cerere tip 

 Copie CI, copie acte de studii, cu foaie matricolă, copie act privind schimbarea numelui 

 Copie carte de muncă sau/și extras REVISAL 

 Adeverinţa medicală cu mențiunea „apt pentru a preda în învățământ”  
 Declarație pe propria răspundere că nu desfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției 

didactice  

 

NOTĂ: Tematica și bibliografia de concurs este cea pentru examenul de titularizare în învățământul primar. 

Informații suplimentare: telefon 0266/341278 

 

Director, 

Prof. Nemţoc Mirela

 Mun. Topliţa ,Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 160, Jud. Harghita 

Tel:    +40 (0)266 341278 Fax:   +40 (0)266 341278 

e-mail: scoala1toplita_vale@yahoo.com,  sc.nr1toplita@eduhr.ro 

website: www.sagunatoplita.ro 
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