
ROMANIA 

MINISTERUL EDUCATIEI 

INSPECTORA TUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 JEBUCU 

Nr. 388/30/09/2022 

ANUNT 

Unitatea de invatamant SCOALA GIMNAZIALA NR.1 JEBUCU cu sediul in 

JEBUCU NR.22 organizeaza concurs pentru ocuparea unei catedre de: 

- 0,5 (9 ore)norma limba germana de (in limba germana)

-0,6�(11 ore) norma istorie-geografie limba de predare maghiara

pentru �coala Gimnaziala nr.1 Jebucu in data de 06/10/2022 

Nota: Eventual ii candidati care opteaza pentru acest post si se incadreaza in prevederile art. 104(3) 

din Anexa la ordinul ministrului educatiei �i cercetarii nr. 558/2021, vor depune o Cerere de inscriere. 

Daca un candidat nu a depus dosarul la JSJ Salaj In perioada prevazuta de Calendarul de mobilitate 

(mai/august 2022) va solicita o adeverinta eliberata de ISJ Salaj in care se certifica nota obtinuta la un 

concurs national din perioada mentionata. 

Documentele solicitate se indosariaza, in ordinea mentionata, Intr-un dosar cu �ina care v-a ti 

inregistrat la secretariatul unitatii pana la date de 06/ l 0/2022 pana la ora I 0. 

Relatiile suplimentare se pot obtine de la secretariatul unitatii sau la numarul de telefon 074 7194076. Art. 

104(3) 

(3) Posturile didactice/catedrele care se vacanteaza dupa inceperea anului �colar 2022-2023 se atribuie de

inspectoratele �colare, In ordine, dupa cum urmeaza: 

a) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice titulare, precum �i cadrelor didactice titulare a caror

restrangere de activitate a fost solutionata prin deta�are in interesul invatamantului pentru nesolutionarea 

restrangerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii 

corespunzatoare; 

b) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de munca pe

perioada determinata repartizate pe catedre incomplete, cu respectarea prezentei Metodologii; 

c) prin deta�are in interesul invatamantului sau la cerere cadrelor didactice titulare ramase nesolutionate

dupa derularea etapelor mobilitatii personalului didactic de predare, potrivit Calendarului �i candidatilor 

calificati prevazuti 'in anexa nr. 18, rama�i nerepartizati dupa derularea etapelor mobilitatii personalului 

didactic de predare, potrivit Calendarului, care indeplinesc conditiile de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor, cu respectarea prezentei Metodologii; 

d) prin deta�are In interesul invatamantului sau la cerere personalului didactic de predare titular care

solicita deta�are in afara Calendarului, cu respectarea prezentei Metodologii; 



e) candidatilor angajati cu contract individual pe perioada determinata cu norma didactica de predare

incompleta, in vederea completarii normei cu ore din invatamantul gimnazial conform prevederilor art. 8 

alin. (4); 

f) in regim de platacu ora personalului didactic de predare calificat, in conditiile prezentei Metodologii; g)

candidatilor cu studii corespunzatoare postului, rama�i nerepartizati dupa concursul organizat de 

inspectoratul �colar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucure�ti, in conditiile prezentei Metodologii. 

Concursul va consta in sustinerea urmatoarelor probe: 

- Inspecfie speciala la clasa, in data de 07/10/2022 incepand cu ora 10:00

- Proba scrisa: la disciplina de examen aferenta postului in data de 07/10/2022 incepand cu ora 

11.00 
Pentru inscrierea la concurs,candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

sa indeplineasca conditiile de studii cerute pentru ocuparea postului; 

sa prezinte urmatoarele documente: 

1) Copii de pe actele de studii,foaia matricola �i certificat profesional(ultimul pentru absolventii

liceului pedagogic);

Absolventii care au sustinut examenul de licenti'ilabsolvire in 2022 vor prezenta copia

adeverintei de la institutia de invatamant superior/postliceal/mediu din care sa rezulte ca au

sustinut examenul de licenta,media de absolvire a facultatii/�colii postliceale/liceului

pedagogic,specializarea dobandita,media anilor de studii �i faptul ca pe parcursul efectuarii

studiilor s-a frecventat �i promovat modulul pedagogic;

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

3) Copii de pe certificatele de na�tere �i casatorie (pentru solicitantii care �i-au schimbat numele)

4) Copia Deciziei inspectoratului �colar sau a intreprinderii de intrerupere a activitatii (daca este

cazul);

5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

6) Adeverinta din care sa rezulte vechimea efectiva in invatamant(daca este cazul);

7) Copie de pe carnetul de munca �i/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de

evidenta a salariatilor;

8) Avizul medical din care sa rezulte ca sunt apt(a) pentru a preda in invatamant;

9) Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfa�or activitati incompatibile cu demnitatea functiei

didactice �i nu am fost indepartat din 7nvatamant pentru motive disciplinare sau printr-o

hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala.

lnterviu (personal necalificat) in data de 06/10/2022 incepand cu ora 14:00. 


