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Nr. 1244 din 02.12.2021 

ANUNȚ 
 

GRĂDINIŢA  CU  PROGRAM  PRELUNGIT “LICURICI”, cu sediul în Zalău  

str. Simion Bărnuțiu nr. 43, telefon/fax: 0260/616890, e-mail: 

gradinita8_zalau@yahoo.com 

 
organizează concurs pentru ocuparea unui post de educatoare (limba 

română) de la Grădinița cu program normal nr. 4 Zalău 

 
Notă: Eventualii candidați care optează pentru acest post și se încadrează în prevederile art. 

104(3) din Anexa la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5991/11.11.2020, vor depune 

o cerere la care vor anexa o adeverință eliberată de  ISJ Sălaj în care se certifică nota 

obținută la un concurs național din perioada 2015-2021 și faptul că ultima notă obținută la 

un astfel de concurs nu a fost mai mică de cinci. In acest caz concursul nu mai are loc și 

repartiția se va realiza în prezența reprezentantului ISJ Sălaj, nominalizat pentru a participa 

în comisia de desfășurare a concursului.  
 
Art. 104(3)  
(3) Posturile didactice/catedrele care se vacantează după începerea anului şcolar 2021-2022 se atribuie de inspectoratele şcolare, 

în ordine, după cum urmează:  

a) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice titulare, precum şi cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate a 

fost soluţionată prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi 

didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare;  

b) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată 

repartizate pe catedre incomplete, cu respectarea prezentei Metodologii;  

c) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere cadrelor didactice titulare rămase nesoluționate după derularea etapelor 

mobilităţii personalului didactic de predare, potrivit Calendarului şi candidaţilor calificaţi prevăzuţi în anexa nr. 18, rămaşi 

nerepartizaţi după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic de predare, potrivit Calendarului, care îndeplinesc condiţiile 

de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, cu respectarea prezentei Metodologii;  

d) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere personalului didactic de predare titular care solicită detaşare în afara 

Calendarului, cu respectarea prezentei Metodologii;  

e) candidaţilor angajați cu contract individual pe perioadă determinată cu norma didactică de predare incompletă, în vederea 

completării normei cu ore din învăţământul gimnazial conform prevederilor art. 8 alin. (4);  

f) în regim de platacu ora personalului didactic de predare calificat, în condiţiile prezentei Metodologii; g) candidaţilor cu studii 

corespunzătoare postului, rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul 

municipiului Bucureşti, în condiţiile prezentei Metodologii. 

 

Concursul va consta în susținerea următoarelor probe: 

 

- Probă scrisă: la disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA PREȘCOLARĂ 
ȘI METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN 

GRĂDINIȚA DE COPII, în data de 09.12.2021,  începând cu ora  1200, pentru personalul didactic 

cu studii corespunzatoare postului (4 ore); 
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- Art. 80 (1) Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către 

autorităţile de resort, concursul  constă în probă scrisă în profilul postului didactic solicitat, potrivit 

programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, conform art. 42 

alin. (1)din Ordonanța de urgență a Guvernuluinr. 70/2020. (2) 

-  În condiţiile alin. (1) se suspendă susținerea inspecţiilor speciale la clasă şi aprobelor practice, cu excepția 
celei evaluate în conformitate cu prevederile punctului A al anexei nr. 4, aplicarea prevederilor art. 64 alin. (4)-

(6), art. 67 alin. (5),(12)şi (16), art. 68 alin. (6)-(8), precum şi a anexelor 5-12 la prezenta Metodologie. În 

aceste condiţii: 
 
- Probă scrisă: la disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA PREȘCOLARĂ 

ȘI METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN 

GRĂDINIȚA DE COPII, în data de 09.12.2021,  începând cu ora  1200, pentru personalul didactic 

fara studii corespunzatoare postului (3 ore); 
 

- Interviu: 10.12.2021, începând cu ora 900 (pentru personalul didactic fara studii corespunzatoare 

postului) 
 

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

- să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru ocuparea postului; 

- să prezinte următoarele documente: 
 

1) Cerere tip (se descarca de pe isjsalaj.ro, sectiune „resurse umane” , „Modele de cereri pentru 
etapele de mobilitate 2021”, „cerere inscriere concurs 2021.pdf” 

1') Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii 

liceului pedagogic); 
Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2021 vor prezenta copia adeverinţei 

de la instituţia de învăţământ  superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de 

licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului  pedagogic, specializarea dobândită, 
media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul  

pedagogic; 

2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice; 
3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele); 

4) Copia Deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este 

cazul); 

5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul; 
6) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul); 

7) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de 

evidenţă a salariaţilor; 
8) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ; 

9) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei 

didactice şi nu am fost îndepărtat din  învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă de condamnare penală. 

 Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menţionată, într-un dosar cu şină care va fi 

înregistrat la secretariatul unității până la data de 08.12.2021, ora 1200. 

 Relaţiile suplimentare se pot obţine la secretariatul unităţii sau la telefon 0260616890. 
 

 

 

Director, 

Pop-Ignat Bianca 
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