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ANUNȚ

Consiliul  de administrație  al  Școlii  GimnazialeTeliu  a  hotărât  organizarea
concursului  pentru  ocuparea următoarelor  catedre/ore ocupate conform art.
103  alin  (1)  Metodologia-cadru  privind  mobilitatea  personalului  didactic  din
învăţământul  preuniversitar  în  anul  şcolar  2021  -  2022,  anexă  la  Ordinul
Ministrului  Educaţie nr.  5.991/11.11.2020  și  ordinul  nr.  5.574/17.09.2020
privind  organizarea  şi  desfăşurarea  concursurilor  de  ocupare  a  posturilor
didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile
de  învăţământ  preuniversitar  de  stat  în  contextul  situaţiei  epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

 3 posturi  de învățător -secția română – Școala Gimnazială Teliu
 8 ore matematică-secția română - Școala Gimnazială Teliu
 5 ore istorie – secția maghiară - Școala Gimnazială Teliu

Înscrierea candidaților se realizează la secretariatul Școlii  Gimnaziale Teliu,
până la 06.10. 2021 orele 16.

Concursul va avea loc în data de 11.10.2021 astfel:

 interval orar 10,00 – 11,00 - susținerea inspecției la clasă
 interval orar 12,00 – 16,00 – proba scrisă

În cazul în care la concurs nu se înscriu cadre didactice calificate, pentru
cadrele didactice necalificate programul de testare va fi următorul:

 interval orar 12,00 – 15,00 – proba scrisă
 interval orar 15,00 – 16,00 - interviu

Documentele necesare pentru înscrierea la concurs sunt cele prevăzute în
anexa 14 la  Metodologia-cadru privind  mobilitatea personalului  didactic  din
învăţământul  preuniversitar  în  anul  şcolar  2021  –  2022,  anexă  la  Ordinul
Ministrului Educaţiei.
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Calendar concurs pentru ocupare catedre/ore vacante pe parcursul
anului școlar 2021-2022

Data Activitate Obs.
1.10.2021 Afișarea anunțului pe 

avizierul 
școlii/site/facebook

1-6.10.2021 Înscrierea candidaților Dosarele se predau la 
secretariat .
Orar zile lucru :8-16 
Data de 5 octombrie 2021  este zi 
liberă

7-8.10.2021 Evaluarea dosarelor 
și afișarea listei cu 
candidații admiși

Lista va fi afișată la 
avizierul școlii

11.10.2021 Ziua concursului
11.10.2021 Afișarea rezultatelor 

în urma concursului

După ora 16

12-13.10.2021 Depunerea 
contestațiilor 

La secretariat până la ora 16

14.10.2021 Soluționarea 
contestațiilor și 
afișarea rezultatelor 
finale

DIRECTOR,
PROF. DR. OPREA DELIA


