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Nr. 1455/ 22.12.2022 

 

 

 

ANUNȚ 

 

   Școala Gimnazială Nr. 8 Brașov organizează la sediul unității concurs pentru ocuparea pe 

perioadă determinată a unui post/catedră vacantat în unitatea noastră. 

 

Denumirea postului/catedrei Nr. 

ore 

Limba de 

predare 

Statutul 

postului 

Motivul pentru 

care a devenit 

vacant 

Perioada 

rezervării 

Educație socială- (Gândire 

critică și drepturile copilului, 

educație interculturală, Educație 

pentru cetățenie democratică)  

 6 Română  Vacant CIC 01.01.2023- 

31.08.2023 

 

Concursul se va desfășura conform următorului grafic:  

Perioada de înscriere a candidaților pentru concurs: 19.12.2022- 08.01.2023. Înregistrarea   

  cererilor se va face la sacretariatul unității, între orele 9.00-13.00. 

Data desfășurării inspecției la clasă: 11.01.2023 

Data desfășurării probei scrise : 12.01.2023. 

 

    Proba/ lucrarea scrisă se va susține în specializarea/specializările postului/catedrei, după 

programele valabile, specifice pentru concurs. 

    La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente: 

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă și certificat profesional (ultimul pentru 

absolvenții liceului pedagogic). 

Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în anul şcolar anterior sau în anul 

şcolar curent vor prezenta copia adeverinței de la instituția de învățământ 

superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de 

absolvire a facultății/școlii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor 

de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul 

pedagogic; 

2) Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice; 

3) Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat 

numele); 

4) Copie carte de identitate; 

5) Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul); 

6) Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de 

evidență a salariaților; 

7) Avizul medical din care să rezulte ca persoana este apt(ă) pentru a preda în învățământ; 
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8) Declarație pe proprie răspundere că nu desfășoară activități incompatibile cu demnitatea 

funcției didactice și nu a fost îndepărtată din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală. 

9) Cazier judiciar  

 

      Concursul se va desfășura conform prevederilor din Metodologia de organizare și 

desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe 

parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN 

nr. 4959/02.09.2013.  

 

           DIRECTOR ,                                                                             SECRETAR, 

       Prof. Breban Ludmila                                                                     Maftei Jana 


