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 ANUNŢ 

                

În conformitate cu O.M.E.N. nr. 4959/02.09.2013, Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” 

Copșa Mică, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi didactice: 

Nr. 

crt. 
Postul/catedra Nr.ore Nivel Statutul postului Viabilitate 

1. Economie/comerț  18 ore Liceal Vacant 31.08.2017 

2. Educație fizică 14 ore Liceal Vacant 31.08.2017 

3. Chimie-fizică 18 ore Liceal Vacant / rezervat director 31.08.20171 

4. Educație plastică 11 Liceal Vacant 31.08.2017 

  Concursul se va desfășura după următorul calendar: 

 Proba practică va avea loc în data de 04.10.2016 începând cu ora 9.00 iar interviul pentru 

profesorii necalificați joi, 06.10.2016, după proba scrisă;  

 Proba scrisă se va desfășura în data de 06.10.2016, începând cu ora 10.00.  

 Rezultatele concursului vor fi afișate după terminarea probelor de examen și evaluarea 

acestora, cel târziu până vineri, 06.10.2016, la ora 9.00. 

 Contestațiile pentru proba scrisă, se pot depune la secretariatul liceului, vineri, 

07.11.2016, între orele 10.00 – 13.00. 

 Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate vineri, 07.11.2017, după ora 16.00. 

 

 Condițiile de participare la concurs și metodologia de organizare sunt cele prevăzute în 

Anexa la O.M.E.N. nr.4959/02.09.2013 referitoare la Metodologia de organizare și defășurare a 

concursurilor de ocupare a posturilor didactice care se vacantează pe parcursul anului școlar în 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat și în Anexa la OMECȘ nr. 5559/2015 referitoare la 

Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

în anul şcolar 2016-2017. 

 

 Înscrierea la concurs și depunerea dosarelor se face la secretariatul Liceului Tehnologic 

„Nicolae Teclu” Copșa Mică, str.Sibiului nr.61, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie 2016, 

între orele 12.00-14.00. 

       

DIRECTOR,        SECRETAR ȘEF, 

prof. Berger Lucia        Gyorffy Gabriela 

 

                                                 
1 Până la întoarcerea titularului la post, dar nu mai târziu de 31.08.2017 
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