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ANUNȚ 
Liceul ”Mihail Sadoveanu” din comuna Borca, județul Neamț, centru de concurs 

rezultat în urma asocierii cu Școala Gimnazială ”Grigore Ungureanu” – Ceahlău și  

Școala Gimnazială ”Ioan Luca” – Farcașa, organizează concurs (respectiv testare 

pentru candidații fără studii corespunzătoare postului ocupat)  pentru ocuparea 

următoarelor posturi/catedrelor/orelor rămase vacante sau vacantate după 13.09.2021: 

 

DOSARUL DE CONCURS 
 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care 

va cuprinde următoarele documente: 
1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă și certificat profesional (ultimul pentru 

absolvenții liceului pedagogic). Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire 

în anul şcolar anterior sau în anul şcolar curent vor prezenta copia adeverinței de la 

instituția de învățământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susținut 

examenul de licență, media de absolvire a facultății/școlii postliceale/liceului pedagogic, 

specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-

a frecventat și promovat modulul pedagogic; 

Nr. 

crt. 

Post/disciplina 

de concurs 

Nivel Nr. 

Ore 

Școala Detalii Statut 

1.  Fizică liceal 18 Liceul ”M. Sadoveanu” 

-Borca 

 
Vacant 

2.  Fizică liceal 4 Liceul ”M. Sadoveanu” 

-Borca 

 Vacant 

3.  PIP Silvicultură liceal 7 Liceul ”M. Sadoveanu” 

-Borca 

 Vacant 

4.  DT Silvicultură liceal 6 Liceul ”M. Sadoveanu” 

-Borca 

 Vacant 

5.  DT FPL liceal 7 Liceul ”M. Sadoveanu” -

Borca 

 Rezervat 

6.  Educație fizică și 

sport 

gimnazial 8 Școala Gimnazială 

”Ioan Luca” Farcașa 

 Vacant 

7.  Educație fizică și 

sport 

gimnazial 18 Școala Gimnazială 

”Grigore Ungureanu” - 

Ceahlău 

 Rezervat 

8.  Educatoare/învăță

mânt preșcolar 

preșcolar 25 Școala Gimnazială 

”Grigore Ungureanu” - 

Ceahlău 

 Vacant  
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2) Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice; 

3) Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat 

numele); 

4) Copia Deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este 

cazul); 

5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul; 

6) Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul); 

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

evidență a salariaților; 

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

9) Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea 

funcției didactice și nu am fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau 

printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală. 

10)Cazier judiciar. 

● Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

● În cazul în care pentru punctul 10) candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente 

penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării probei scrise a concursului. 

● Documentele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

 

CALENDARUL CONCURSULUI/TESTĂRII 
 

1)Înregistrarea cererilor și a dosarelor pentru concurs/testare:  

         29-30.09.2021 până la ora 16:00. 

2)Validarea dosarelor și afișarea rezultatelor:  

                               30.09.2021, ora 18:00; 

3)Desfășurarea probelor scrise:  

         04.10.2021  de la ora 9:00 

4)Desfășurarea interviurilor:   

04.10.2021 de la ora 14:00 

5)Afișarea rezultatelor:  

                                04.10.2021 ora 16:00 

6)Înregistrarea contestațiilor:  

       04.10.2021 ora 16:00 – 05.10.2021 ora 16:00 

7)Afișarea rezultatelor finale:  

05.10.2021 ora 18:00 
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Concursul va avea loc la sediul Liceului ”Mihail Sadoveanu” din comuna 

Borca, județul Neamț. 

Informații suplimentare la secretariatul Liceului ”Mihail Sadoveanu” Borca  

(telefon: 0233-268016).  

 
 


