LlCEUL TEORETIC GERMAN
JOHANN ETTINGER
440196 Satu Mare, B-dul Closca nr.72
Telefon 0040-61722185, Fax 0040-61722186
E-mail: ltg@lgerm-ettinger.ro

ANUNŢ
LICEUL TEORETIC GERMAN JOHANN ETTINGER Satu Mare,cu sediul în Satu Mare,
B-DUL CLOSCA NR.72 telefon 0261 722185 , fax 0261 722186 , organizează în data de
17.09.2019 ora 10.00 la sediul institutiei, concurs de ocupare a postului de PEDAGOG I M pe
durată nedeterminată (personal contractual), vacant în statul de funcţiuni al instituţiei , în acord
cu prevederile H.G. nr.1027/2014, publicat în MO 854/24.11.2014 privind modificarea
H.G.286/2011si H.G. 1086/2013.
Probe de concurs:
-Selectie dosare
-Proba scrisă
-Interviu
La înscriere candidaţii vor depune 1 dosar - la secretariatul Liceului Teoretic German Johann
Ettinger Satu Mare îndeplinind cumulativ următoarele condiţii prevăzute de legislaţia în
vigoare :
Condiţii generale :
Să aibă cetăţenie română , cetăţenia altor state membre ale UE sau altor state din Spaţiul
Economic European
Cunoscător al limbii române scris şi vorbit;
Capacitate deplină de exerciţiu;
Stare de sănătate corespunzătoare postului atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie;
Studii medii atestate cu diplomă de bacalaureat si sau studii superioare
Vechime în specialitate de minim 6 ani;
Nu a fost condamnată definitiv pentru săvarşirea unei infracţiuni contra umanităţii contra statului
ori contra autorităţii de serviciu care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvirşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă (declaraţie);
Condiţii specifice:
Studii medii atestate cu diplomă de bacalaureat, actele de studii se vor prezenta în copii și
original
Cerere de înscriere ;
Curriculum vitae-Europass ;
Copie după actul de identitate/original ;
Adeverinţă vechime muncă/ Copie după cartea de muncă /extras Revisal de la
ultimul loc de muncă
Adeverinţă medicală apt pentru angajare , aviz psihologic medicina muncii la zi
Certificat de absolvire în domeniul securității si sănătății în muncă
Abilităţi de comunicare;
Disponibilitate la program prelungit şi flexibil ;
Cazier judiciar

Graficul concursului de ocupare pentru postul vacant este următorul:

DATA

ETAPE

26.08.2019
Pana la data de
13.09.2019

Publicarea anunțului
Depunerea dosarelor de concurs la
secretariatul
unităţii și verificarea documentelor
Selecţia dosarelor de către membrii
comisiei de concurs

16.09.2019

17.09.2019 ora 12.00
17.09.2019 ora 13.00
17.09.2019 intre orele
13.00 – 15.00

Afișarea rezultatelor în urma selecției
dosarelor
Susținerea probei scrise a
candidaţilor
Interviul
Afișarea rezultatelor
Depunerea contestațiilor privind
rezultatele concursului

18.09.2019
18.09.2019

Afișarea soluționării rezultatelor
Afișarea rezultatelor finale

16.09.2019
17.09.2019 ora 10.00

Candidații pot contesta numai propriile lucrări.
Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul comisiei d-na Hotea Monica
,0261/722185 / 0762246591
DIRECTOR
REIZ MARIA

SECRETAR SEF
HOTEA MONICA

Bibliografie concurs ocupare post vacant de pedagog I M
1. Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr.53 /2003 Codul Muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3.

Statutul elevului / OMENCS nr.4742/10.08.2016 (art.14,15,16);

4.
OMEN 5079/31 august 2016 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ , modificat si completat prin OMEN 3027/2018
5.

Legea 319/2016 privind sanatatea si securitatea in munca

6.

Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

7.

Legea 272/2006 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

8.

Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006;

9.
Psihopedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2005 (capitolele: Învăţarea în şcoală,
Personalitatea elevului, Comunicarea didactică şi Devierile comportamentale ale elevilor şi
combaterea lor. Eşecul la învăţătură şi prevenirea lui).
10. Regulamentul de ordine interioara a liceului
Intocmit
Secretar Sef
Hotea Monica

