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Graficul 
de desfăşurare al concursului pentru ocuparea posturilor didactice de educator puericultor 

din Cresa Craiova - , 

Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al Creşei Craiova concursul pentru ocuparea a 
25 de posturi didactice de educator puericultor, se va desfăşura conform următorului grafic: 

I. Înregistrarea cererilor la secretariatul unităţii - 23-24.11,2022, între orele I 0-12
2. Afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor de concurs - 24.11.2022 ora

14
3. Proba inspectie speciala la clasa- 25.11.2022
4. Proba scrisă - 28.11.2022 ora 9
5. Depunerea contestaţiilor - 28.11.2022 între orele 15-16
6. Afişarea rezultatelor finale şi repartizarea candidaţilor- 29.11.2022

Concursul se va desfăşura conform prevederilor Metodologia de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului 
şcolar în unităţile de învăţământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013 cu modificările şi 
completările ulterioare. 





7) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă
a salariaţilor;
8) Avizul medical din care să rezulte ca este apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
9) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei
didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre
judecătorească definitivă de condamnare penală;
1 O) Certificat de cazier judiciar.
11) certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală

Concursul se va desfăşura conform prevederilor Metodologia de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului 
şcolar în unităţile de învăţământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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