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CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PEDAGOG ȘCOLAR 

Liceul de Artă Ion Vidu  cu sediul in: loc Timişoara, str. Cluj , nr. 12, jud. Timiş, 

organizează concurs pentru ocuparea postului contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, 

modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014,  cu respectare OUG 80/2022, în cadrul instituţiei, 

de PEDAGOG ȘCOLAR pe perioadă nedeterminată, 1 normă.  

Programat la data de  

 Proba scrisă:     - data de  06  Decembrie  2022, ora 10, la sediul Liceului de Artă „Ion Vidu”  

Proba de interviu:- data de 06 Decembrie 2022, ora 13, la sediul Liceului de Artă „Ion Vidu”  

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  23 

Noiembrie 2022, ora 16 birou secretariat de la sediul Liceului  de Artă “Ion Vidu” Timișoara 

CONDITII DE PARTICIPARE 

1. Condiţii specifice 

 

a) Studii superioare de lungă durată 

b) Vechime minim 5 ani în învățământ sau în resurse umane 

 

2. Condiții generale 

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 



 

GRAFIC DE DESFĂŞURARE 

a. depunerea dosarelor – 10.11.2022 – 23.11.2022 între orele  09.00 – 16.00, în zilele lucrătoare, 

la secretariatul şcolii ( secretar șef); 

b. selecţia dosarelor depuse – 28.11.2022 

c. afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse – 28.11.2022, ora 12.00; 

d. depunerea contestaţiilor în urma dosarelor depuse – 29.11.2022, între orele 09.00 – 13.00; 

e. afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a selecţiei dosarelor – 29.11.2022, 

ora16.00 

f. susţinerea probei scrise – 06.12.2022, ora 10.00; 

g. susţinerea interviului  –   06.12.2022, ora 13.00 

h. afişarea rezultatelor     –  07.12.2022, ora 10.00; 

i. depunerea contestaţiilor  – 07.12.2022, ora 11.00 – 16.00; 

j. afişarea rezultatelor contestaţiilor  - 08.12.2022 ora 12.00 

k. afişarea rezultatelor finale – 09.12.2022, ora 10.00. 

 

 

 

 

ACTE NECESARE LA INSCRIERE 

 

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare; 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; 

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 

specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

și/sau în specialitatea studiilor, revisal, în copie; 

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

6. adeverința de integritate comportamentală eliberată de organele de poliție 

7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 

6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 

către unitățile sanitare abilitate; 

8. curriculum vitae. 

 

 

 

 

 

 



Bibliografia pentru ocuparea postului de : PEDAGOG ȘCOLAR 

 

Bibliografia 

 

 1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 

 2. Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cap III Drepturile 

copilului 

 3.Legea 319/2006, Securitatea și sănătatea în muncă 

 4. Regulamentul de organizare și funcționare al unității 

 5. Regulamentul de ordine interioară pentru internat și cantină al unității 

 6. Ordinul 4183/2022 privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar  

 7. Codul de etica al personalului din Liceul de Artă ”ION VIDU” Timișoara 

 8. Atribuțiile pedagogului școlar -  FIȘA POSTULUI 

 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele  0256/494067, 0740074960 si pe site-ul unității 

https://liceulionvidu.ro 


