
 

ANUNȚ 

 Gradinita cu P.N. „TEDY BEAR”, cu sediul in Craiova, Str. BRESTEI, NR 17A, 

CRAIOVA, DOLJ, CUI 37387861, Tel:0774679790;  e-mail: tedybear.craiova@gmail.com 

anunta oranizarea concursului pentru ocuparea a doua posturi de EDUCATOARE 

vacante si a unui post de PROFESOR LIMBA ENGLEZA vacant. 

GRAFICUL  DE DESFASURARE AL CONCURSULUI 

DATA ETAPA LOCUL/ORA OBSERVATII 

15. 04. 2021  Publicarea anuntului 

si a calendarului de 

desfasurare a 

concursului 

Gradinita cu P.N. „TEDY BEAR„ 

Si site gradinita  

https://www.facebook.com/gradinita.tedybear  

 

16.04. – 

29.04.2021   

Depunerea 

dosarelor de 

inscriere    

Gradinita cu P.N. „TEDY BEAR„ 

 

Orele 10.00  – 13.00 

 

05.05.-

07.05.2021 

Validarea dosarelor  Gradinita cu P.N. „TEDY BEAR„ 

 

Orele 10.00  – 13.00 

10.05.2021 Afisarea listei 

candidatilor inscrisi  

Gradinita cu P.N. „TEDY BEAR„ 

Si site gradinita  

https://www.facebook.com/gradinita.tedybear  

Ora 13.00 

15.05.2021 Sustinerea probei 

scrise  

Gradinita cu P.N. „TEDY BEAR„ 

 

Orele 10.00  – 14.00 

17.05.2021 Afisarea rezultatelor  Gradinita cu P.N. „TEDY BEAR„ 

Si site gradinita  

https://www.facebook.com/gradinita.tedybear   

Ora 10.00  

17.05.-

18.05.2021  

Depunerea  

contestatiilor  

Gradinita cu P.N. „TEDY BEAR„ 

 

Orele 10.00  – 14.00 

19.05.2021  Afisarea rezultatelor 

finale  

Gradinita cu P.N. „TEDY BEAR„ 

Si site gradinita  

https://www.facebook.com/gradinita.tedybear  

Ora 14.00  

Se pot inscrie la concurs absolventi cu diploma ai invatamantului superior, postliceal 

sau mediu, care au inscrise pe diplomii/diplome specializarea/specializarile corespunzatoare 

posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului privind disciplinele de 

invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea 

personalului didactic din invatamantul preuniversitar.  
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Proba/lucrarea scrisa se sustine in specializarea/specializarile postului/catedrei, 

conform Listei posturilor, dupa programele valabile, actualizate specifice pentru 

Concursul Național de Titularizare: 

PROGRAMA PENTRU LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA 

PREȘCOLARĂ și METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-

EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII 

EDUCATOARE/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ): 

Programa_titularizare_Educatoare limba romana.pdf 

PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ: 

Programa_titularizare_Profesor_Limba_engleza.pdf 

Nu au dreptul sa participe la concurs persoanele care au fost inlaturate din invatamant 

printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala, persoanele care nu prezinta 

un document medical din care sa reiasa faptul ca nu exista incompatibilitati de ordin medical 

cu functia didactica, precum si persoanele care au fost eliminate pentru frauda sau tentativa de 

frauda in cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in 

invatamantul preuniversitar, sesiunea 2020. 

La cererea de inscriere la concurs vor fi atasate urmatoarele documente:  

 

1) Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, 

prenumele şi domiciliul; 

2) Copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat 

numele) sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui (dacă este cazul); 

3) Copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare (ultimele 

pentru absolvenţii liceului pedagogic/învăţământului postliceal), 

certificatele/adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă absolvirea 

acestuia nu reiese din foaia matricolă); 

1′)  Absolvenţii promoţiei 2021 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de 

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

licenţă/absolvire/bacalaureat, 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 psihopedagogic; 

4) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice; 

5) Copie de pe actul de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în 

învăţământul preuniversitar (dacă este cazul); 

6) Copie a acordului MEC, deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de 

întrerupere a activităţii (dacă este cazul); 

7) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul); 

8) Copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de 

pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a 

mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul); 
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9) Copii ale avizelor şi a atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv 

avizul unității de învăţământ particular (dacă este cazul); 

10) Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în 

învăţământ; 

11) Adeverință eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt angajat(ă) privind 

sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului 

școlar în curs; 

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

funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare 

sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni 

contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei; 

13) Cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale pentru 

infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea 

profesiei; 

14) Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală (Certificatul/adeverinţa de 

integritate comportamentală se depune obligatoriu, în original, la unitatea de 

învățământ/unitățile de învățământ la care cadrul didactic/candidatul a fost repartizat 

până la încheierea contractului individual de muncă); 

15) Numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului adeverinţă eliberată de 

unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi 

discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de 

mediu) şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2011 – 31.08.2021 (dacă 

este cazul). 

 

 

NOTĂ: Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului au obligaţia de a 

verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de înscriere la concurs. Documentele 

anexate, în copie, la cererea de înscriere sunt certificate, pentru "conformitate cu 

originalul" de către un membru al comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului.  

 

Concursul se va desfasura conform prevederilor  OMEC nr. 5625/2012, privind 

organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante 

din unitatile din  unitățile de învățământ particular actualizata prin  OMEC nr. 

4749/2020 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor 

didactice vacante din unitatile de invatamant particular in contextul situatiei 

epidemiologice, prevederilor Legii educației Naționale nr. 1/2011 și Legii nr. 53/2003- 

Codul Muncii. 
 
 

  


