
In conformitate cu Ordinul 5625/31.08.2012, cu modificările şi completările ulterioare, Asociaţia 
Umanitară de Nursing scoate la concurs de titularizare urmatoarele posturi didactice vacante pentru Şcoala 
Postliceală Sanitară “Regina Maria de România”: 
1 posturi maistru-instructor –asistent medical generalist ,cu viabilitate 4 ani. 
           Conditiile de ocupare a posturilor sunt in conformitate cu prevederile metodologiei de miscare a 
personalului didactic din invatamantul preuniversitar aprobate prin OMEN 5460/12.11.2018 respectiv 
Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile precum si probele de concurs 
pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar valabile pentru 2019. 
          Concursul va avea loc vineri, 22 noiembrie, la ora 10:00, la sediul şcolii din Sos.Vestului,nr.22, 
Ploiesti. 
          Înscrierile şi depunerea dosarelor sa vor face la secretariatul scolii zilnic ,între orele 09:00 – 15:00, în 
perioada 21 octombrie – 15 noiembrie 2019. 
Acte necesare la dosar: 
-copii de pe actele de studii,foaia matricola (absolventii promotiei curente vor prezenta copia adeverintei de 
la institutia de invatamant superios/postliceal/mediu din care sa rezulte ca au sustinut examenul de licenta, 
media de absolvire a facultatii/scolii postliceale, specializarea dobandita, media anilor de studii si faptul ca pe 
parcursul efectuarii studiilor s-a frecventat si s-a promovat modulul pedagogic) 
-copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice 
-copii de pe certificatele de nastere si casatorie (pentru solicitantii care si-au schimbat numele) 
-copie de pe actul de titularizare in invatamant (daca este cazul) 
-copie a deciziei inspectoratului scolar sau a intreprinderii de intrerupere a activitatii (daca este  cazul) 
-copie de pe fila din buletin sau cartea de identitate cu domiciliul 
-copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a 
salariatilor 
-avizul medical din care sa rezulte ca e apt pentru a preda in invatamant 
-declaratie pe propria raspundere ca nu desfasoara activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si  
ca nu a fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca 
definitive de condamnare penala 
-cazier judiciar,in original 
-numai pentru titulari: adeverinta eliberata de unitatea de invatamant din care sa rezulte situatia postului 
(structura pe ore si discipline a catedrei, nivelul de invatamant si regimul mediu). 
 
*Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul si la depunerea dosarului in acest caz fiind 
necesara prezentarea documentului in original si a unei copii a acestuia. Nota: nu se avizeaza dosarele incomplete cu 
cererile necompletate in campurile obligatorii care nu respecta ordinea ceruta!! 
 
 Tematica si bibliografia pentru concurs se pot gasi in Anexa nr.2 la OMECTS nr.5620/11.11.2010. 
 
         Cerinţele specifice fiecărui post si informaţiile despre organizarea concursului se pot obţine de la 
secretariatul Şcolii Postliceale Sanitare “Regina Maria de Romania” 0244582025, precum şi de la adresa de 
e-mail reginamariascoala@yahoo.com. 
 
 
 


