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ANUNŢ 
 

 

Liceul Tehnologic Agricol Bistriţa, Județul Bistrița-Năsăud organizează concurs 

pentru ocuparea postului contractual vacant de pedagog şcolar, 1 normă conform 

H.G.1027/2014. 

Denumirea postului pedagog şcolar,  post contractual vacant pe perioadă 

nedeterminată: 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

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.  

CONDIŢIILE SPECIFICE NECESARE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA 

CONCURS ŞI A OCUPĂRII FUNCȚIEI CONTRACTUALE SUNT: 

• studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă; 

• avantaj - studii de psihopedagogie; 



• vechimea în muncă sau experienţa în domeniu– minim 7 ani; 

• are capacitate deplină de exerciţiu; 

• să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberată de medic; 

• cunoştinţe de utilizare şi operare PC (Word şi Excel);  

• abilităţi de comunicare și relaționare cu elevii;  

• spirit organizatoric;  

• capacitate de gestionare a timpului și a priorităților; 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

• 24 septembrie 2021, ora 09.00 proba scrisă; 

• 24 septembrie 2021, ora 13.00 proba practică; 

• 24 septembrie 2021, ora 15.00 proba interviu. 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: 

• Cerere de înscriere la concurs; 

• Copia actului de identitate; 

• Copie certificat de naştere şi căsătorie (dacă este cazul); 

• Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări corespunzătoare postului; 

• Extras Revisal , adeverinţă din care să rezulte vechimea în muncă; 

• Cazier judiciar; 

• Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului 

de pedagog şcolar; 

• Curriculum vitae. 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile 

lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, respectiv 09 septembrie 2021, la 

sediul Liceului Tehnologic Agricol Bistriţa, str. Drumul Tărpiului nr. 21. 

Detalii privind condiţiile de participare şi bibliografia de concurs la sediul Liceului 

Tehnologic Agricol Bistriţa, str.Drumul Tarpiului nr. 21  judeţul Bistriţa-Năsăud, telefon 

0263/238101. 

NOTĂ: -Copiile documentelor vor fi însoţite de documentul în original pentru a se pune 

viza de conformitate cu originalul 



             -Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, 

numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard  stabilit de Ministerul 

Sănătăţii. 

 

 

                    Director 

    Prof. Visuian Rodica Gabriela 
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• Legea educaţiei naţionale,  nr.1/2011 cu completările şi modificările ulterioare; 

• Ordinul 5447/31.08.2020 (ROFUIP), cu completările şi modificările ulterioare; 

• Statutul elevului – OMENCS nr.4742/10.08.2016; 

• Regulamentul de ordine interioară a Liceului Tehnologic Agricol Bistriţa, 

nr.1335/30.09.2020 www.agricolbistita.ro; 

• Procedura operaţională a Liceului Tehnologic Agricol Bistriţa privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor didactice în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV 2, procedura nr. 110 – 

www.agricolbistrita.ro 

• Fişa postului pentru pedagog şcolar. 
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