ANEXA 1
Condiţii de înscriere şi participare
La concursul organizat pentru ocuparea catedrei temporar vacantă de educaţie plastică poate participa
orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite în conformitate cu
prevederile legale pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale.
CONDIŢII GENERALE
Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:
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
1) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat în care se vacantează posturi didactice/catedre pe parcursul anului şcolar au dreptul să
participe persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii, condiţiile privind acreditarea/autorizarea studiilor
şi pregătirea psihopedagogică prevăzute în Metodologia-cadru.
2)Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
în care se vacantează posturi didactice/catedre pe parcursul anului şcolar se pot înscrie la concurs
absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome
specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform
Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de
concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, numit în
continuare Centralizator (ANEXA 2). Pentru ocuparea acestor posturi didactice/catedre, proba scrisă se
susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele
valabile, specifice pentru concurs (ANEXA 3) .
3) Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o
hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical
din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi
persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a
posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2012.
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