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ANUNȚ 

 
Următoarea/următoarele unitate/unităţi de învăţământ anunţă organizarea concursurilor/testărilor pentru 

ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate complete/incomplete pentru ocupare pe perioadă determinată: 

 
Nr.  

crt. 

Unitatea de învăţământ – 

centru de concurs 
Post/Disciplina Nr. ore Modalitatea de ocupare/calendar 

1 

 

 

 

Liceul Tehnologic Anghel 

Saligny Roșiorii de Vede 

 

Instruire practică 

transporturi/transporturi 

rutiere-conducere auto 

 

24 

Concurs*/ Testare** 

21 - 22.10.2021, depunerea dosarelor la secretariatul unităţii 

de învăţământ (între orele 08:00 – 12:00) 

29.10.2021 - proba scrisă(9:00) /  proba practică(13:00) 

 

 

 Industrie alimentară 

7,32 teorie 

15,61 instruire 

practică 

Concurs*/ Testare** 

21 - 22.10.2021, depunerea dosarelor la secretariatul unităţii 

de învăţământ (între orele 08:00 – 12:00) 

29.10.2021 - proba scrisă(9:00) /  proba practică(13:00) 

 

 

 

Instruire practică/ 

industrie alimentară 

21,47 instruire 

practică 

Concurs*/ Testare** 

21 - 22.10.2021, depunerea dosarelor la secretariatul unităţii 

de învăţământ (între orele 08:00 – 12:00) 

29.10.2021 - proba scrisă(9:00) /  interviu(13:00) 

 



 

 

 

 2 

 

 

Instruire practică/ 

industrie alimentară 

3,97 instruire 

practică 

Concurs*/ Testare** 

21 - 22.10.2021, depunerea dosarelor la secretariatul unităţii 

de învăţământ (între orele 08:00 – 12:00) 

29.10.2021 - proba scrisă(9:00) /  interviu(13:00) 

 

 

Școala Gimnazială Fântânele 

 

Fizică 

 

4 
Concurs*/ Testare** 

25 - 26.10.2021, depunerea dosarelor la Școala Gimnazială 

Fântânele (între orele 09:00 – 15:00) 

28.10.2021 - proba scrisă(10:00) /  interviu(14:00) 

 

Școala Gimnazială Viișoara 

 

 

4 

Școala Gimnazială Înv. 

Marin Bunescu Suhaia 

 

4 

Școala Gimnazială Lisa 4 

* pentru concurs se pot înscrie cadre didactice calificate, conform prevederilor Metodologiei de organizare şi 
desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 
în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4959/2013, cu modificările și completările 
ulterioare și prevederilor OMEC nr. 5574/2020 din 17 septembrie 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 
** pentru testare se pot înscrie cadre didactice cu studii necorespunzătoare postului. 


