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ANUNT 

Consiliul de administra�ie al Liceului "Charles Laugier", cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 10, tel. 
0251/525867, întrunit în data de 29.09.2022, a hot�rât organizarea concursului pentru ocuparea 
postului didactic/catedrei vacante de Preg�tire-instruire practic�- Asisten�� Medical� General� 
pentru anul _colar 2022-2023; 

Concursul pentru ocuparea postului didactic men�ionat în vederea angaj�rii cu contract de 
munc� pe perioad� determinat� a personalului didactic de predare calificat se va desf�_ura 

conform urm�torului grafic: 
1. înregistrarea cererilor la secretariatul unitä�i: 17.10.2022- 19.10.2022, intre orele 900-120 
2. Afi_area listei candida�ilor admi_i pentru sus�inerea probelor de concurs-20.10.2022 
3. Prob� practic�- 20.10.2022, începând cu ora 100, cu afi_area în aceea_i zi 

Proba scris� - 21.10.2022, ora 10 

5. Afi_area rezultatelor - 21.10.2022, ora 1500 

6. Depunerea contesta�iilor -21.10.2022, între orele 1500- 1600 
7. Afi_area rezultatelor finale - 21.10.2022, ora 1700 

Se pot înscrie la concurs absolven�ii cu diplom� ai înv���mântului superior sau postliceal care au 

înscrise pe 
didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului privind disciplinele de înv���mânt, 
domeniile _i specializ�rile, precum _i probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului 

didactic din înv���mântul preuniversitar 
Proba/lucrarea scris� se sus�ine în specializarea/specializärile postului/catedrei, conform 

Centralizatorului, dup� programele valabile, specifice pentru concurs. 
Nu au dreptul s� participe la concurs/testare persoanele condamnate penal definitiv pentru 

infractiuni contra persoanei s�vár_ite cu inten�ie în împrejur�ri legate de exercitarea profesiei. pân� 
la intervenirea unei situa�ii care înlätur� consecintele condamn�rii. 
La cererea de înscriere la concurs vor fi ata_ate urm�toarele documente: 

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricol�. Absolven�ii care au sus�inut examenul de 
licent�/absolvire în anul _colar anterior, vor prezenta copia adeverintei de la institu�ia de 
inv�jámânt superior/postliceal din care s� rezulte c� au sus�inut examenul de licen�a. media 
de absolvire a facultajii/_colii postliceale, specializarea dobândit�, media anilor de studi; 

2) Copii de pe certificatele de obfinere a gradelor didactice (dac� este cazul); 
3) Copii de pe certificatele de na_iere �i c�sätorie (pentru solicitantii ecare �i-au schimbat numele); 
4) Copia de pe cartea de identitate cu domiciliul; 
5) Adeverin�� din care s� rezulte vechimea efectiva în înväjämânt (dac� este cazl); 
6) Copie de pe carnetul de munc� _i/sau copia filei corespunzätoare din registrul general de 

evident� a salaria�ilo; 
7) Avizul medical din care s� rezulte c� este apt(a) pentru a preda în înva�ämânt; 

diplom�/diplome specializarea/specializ�rile corespunz�toare posturilor 
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8) Cazier judiciar; 

9) Declara�ie pe proprie r�spundere c� nu desf�_oar� activit��i incompatibile cu demnitatea 

functiei didactice _i nu a fost îndep�rtat din înv��ämânt pentru motive disciplinare sau printr-

o hot�râre judec�toreasc� definitiv� de condamnare penal�. 

Concursul se va desfä_ura conform prevederilor din Metodologia de organizare �i 

desfa_urare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaz� pe 

parcursul anului _colar în unit��ile de învä��mânt preuniversitar de stat, aprobat� prin OMEN 

nr. 4959/02.09.2013 _i a prevederilor art. 104, alin. (4) pentru organizarea _i desf�_urarea 

concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, care se vacanteaz� pe parcursul 

anului _colar în unit�file de înv���mânt preuniversitar de stat, în vederea angajärii cu contract 

de munc� individul pe perioad� determinat� a personalului didactic de predare calificat din 

Ordinul M.E. nr. 5578/10.11.2021 privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

înva�ämântul preuniversitar în anul _colar 2022-2023. 

DIRECTOR, 
Prof. Georgescu Luminitariifotela 

JUDE ED TIE 
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GRAFICUL 
de desfä_urare al concursului pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor octombrie 2022 

Posturi didactice/catedre vacante din unitatea de înv���mânt: Preg�tire-instruire practic� Asisten�ä 
Medicalä Generalä, an _colar 20022-2023; 

1. Inregistrarea cererilor la secretariatul unit��ii: 17.10.2022- 19.10.2022, între orele 900-1200 

2. Afi_area listei candida�ilor admi_i pentru sus�inerea probelor de concurs-20.10.2022 

3. Probä practic�- 20.10.2022, începând cu ora 1000, cu afi_area în aceea_i zi 

4. Proba seris� - 21.10.2022, ora 10 

5. Afi_area rezultatelor - 21.10.2022, ora 1500 

6. Depunerea contesta�iilor - 21.10.2022, între orele 1500 1600 

7. Afi_area rezultatelor finale-21.10.2022, ora 170 

Proba practic� este eliminatorie _i se va desf�_ura în data de 20.10.2022, începând cu ora 1000, 

dup� un grafic anun�at în func�ie de num�rul de candida�i înscri_i _i are o durat� de 50 minute 

pentru fiecare candidat. 

Proba scris� 
Proba/lucrarea scris� se va desf�_ura în data de 21.10.2022, între orele 10%0-1400 pentru candida�ii 

cu studii corespunz�toare postului. 

Concursul se va desf�_ura conform prevederilor din Metodologia de organizare _i 

desfä_urare a coneursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaz� pe 

parcursul anului _colar în unit��ile de înv���mânt preuniversitar de stat, aprobat� prin OMEN 

nr. 4959/02.09.2013 _i a prevederilor art. 104, alin. (4) pentru organizarea _i desf�_urarea 

concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, care se vacanteaz� pe pareursul 

anului _colar în unit��ile de înv���mânt preuniversitar de stat, în vederea angaj�rii cu contract 

de munc� individul pe perioad� determinat� a personalului didactic de predare calificat din 

Ordinul M.E. nr. 5578/10.11.2021 privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

înv���mântul preuniversitar în anul _colar 2022-2023. 

DIRECTOR, RO 
Prof. Georgescu uminita-Filptieia 

LESL LAUG OVA JUD CAT 


