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                    GRAFICUL
           desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor
         didactice/catedrelor vacante organizate la nivelul școlii

      
Post/catedră Nr.ore Data și ora concursului
 Chimie                                   6 29.10.2021,ora 1000

Dosarele de concurs se depun în perioada 27.09.2021-01.10.2021,interval orar 800-1200 

și trebuie să conțină:
- Cerere de înscriere la concurs;

- Copie BI/CI;

- Copie certificate naștere și căsătorie(dacă este cazul);

- Copii acte studii,foi matricole,certificate de calificare;

- Aviz/adeverință medical din care să rezulte că„sunt apt(ă) pentru a preda în 
învățământ;

- Declarație pe propria răspundere că nu desfășoară activități incompatibile cu 
demnitatea funcției didactice,că nu a fost îndepărtat din învățământ pentru 
motive disciplinare sau printr-o hotîrâre judecătorească definitivă de condamanre 
penală pentru acțiuni contra persoanei săvârșite cu intenție în împrejurări legate 
de exercitarea profesiei.

DIRECTOR,
JIPESCU DANIELA

Str.Scolii, Nr.1,com.Axintele,jud.Ialomiţa, e-mail:sc_axintele@yahoo.com
Tel.0243/317729
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LLA 2 06.10.2021,ora 1200

LFR 10 06.10.2021,ora 1200

TIC 5 06.10.2021,ora 1200

DES 5 06.10.2021,ora 1200

MUZ 5 06.10.2021,ora 1200

Educatoare gr.Brătia 1 post 06.10.2021,ora 1200

Invățătoare sc.Axintele 1 post 06.10.2021,ora 1200

ISTORIE 7 ore 07.10.2021,ora 1200

EDUCAȚIE SOCIALĂ 5 ore 07.10.2021,ora 1200

Dosarele de concurs se depun în perioada 27.09.2021-01.10.2021,interval orar 800-1200 

și trebuie să conțină:
- Cerere de înscriere la concurs;

- Copie BI/CI;

- Copie certificate naștere și căsătorie(dacă este cazul);

- Copii acte studii,foi matricole,certificate de calificare;

- Aviz/adeverință medical din care să rezulte că„sunt apt(ă) pentru a preda în 
învățământ;

- Declarație pe propria răspundere că nu desfășoară activități incompatibile cu 
demnitatea funcției didactice,că nu a fost îndepărtat din învățământ pentru 
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