
 
 
Nr. 1315/12.09.2022 

Anexa 1 
Publicare anunţ 

 
Liceul cu Program Sportiv Iași organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată la 

Liceul cu Program Sportiv Iași, a posturilor didactice/catedrelor vacante în anul şcolar 2022-2023, 
conform OMEN nr. 4959/2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat: 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
şcolară 

Denumirea 
postului 

Limba de 
predare/nivel 

Nr. ore 
/saptămână Viabilitate Statutul 

postului 

Disciplina 
de concurs 

pentru 
proba scrisă 

1 

Liceul cu 
Program 
Sportiv 

Iași 

Limba latină Română/vocațional 
gimnazial 3 1 an vacant Limba latină 

2 

Liceul cu 
Program 
Sportiv 

Iași 

Educatie fizică 
și sport: 
pregătire 

sportivă de 
specialitate 
ATLETISM 

Română/vocațional 
liceal 12 1 an vacant 

Pregătire 
sportivă de 
specialitate 
ATLETISM 

 
Macheta calendar de desfăşurare a concursului: 
 
Data/Perioada Etapa Locul de desfăşurare Interval orar 
13 sept. 2022 Publicarea anunţului Liceul cu Program Sportiv Iași 1200 
14-16 sept. 

2022 
Înscrierea 

candidaţilor 
Secretariatul Liceului cu 

Program Sportiv Iași 900 - 1400 

16 sept. 2022 Verificarea şi 
validarea dosarelor 

Secretariatul Liceului cu 
Program Sportiv Iași 1400 - 1500 

16 sept. 2022 Publicarea listei 
candidaţilor înscrişi 

Avizierul Liceului cu Program 
Sportiv Iași 1500 

19 sept. 2022 Susţinerea probei 
scrise Liceul cu Program Sportiv Iași 900 

19 sept. 2022 Afişarea rezultatelor Avizierul Liceului cu Program 
Sportiv Iași 1400 

19 sept. 2022 Înregistrarea 
contestaţiilor 

Secretariatul Liceului cu 
Program Sportiv Iași 1400 - 1500 

19 sept. 2022 Soluţionarea 
contestaţiilor Liceul cu Program Sportiv Iași 1500 - 1600 

19 sept. 2022 Afişarea rezultatelor 
finale 

Avizierul Liceului cu Program 
Sportiv Iași 1600 

 
 

Director, 
Prof. VASILE VICIU TANASE 

 
 
 



  

I. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS 
 
1. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului LPS Iaşi; 
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
3. Copii după certificatul de naştere, certificat de căsătorie, de divorţ, după caz; 
4. Copii după documentele care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor 
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice pentru post; 
5. Cazier judiciar, în original sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la 
înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului; 
6. Adeverinţă medicală/Certificat medical (în original) care să ateste starea de sănătate fizică şi psihică, 
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abilitate. Aceasta va conţine, în clar, numărul, data, numele şi prenumele candidatului, 
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul Sănătăţii; 
7. Curriculum vitae (Europass) susţinut cu documente doveditoare anexate. 

II. CONDIŢII DE OCUPARE A POSTULUI 
Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: 
• are cetăţenie română şi domiciliul în România; 
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
• are capacitate deplină de exerciţiu; 
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza 
adeverinţei/certificatului medical eliberat de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, condiţiile specifice potrivit cerinţelor specifice postului scos la 
concurs; 
• nu a fost condamnat 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 

 
III. BIBLIOGRAFIE 

1. Post Educatie fizică și sport: pregătire sportivă de specialitate ATLETISM 
 
2. Cârstea Gh. (2000) Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Bucureşti, Editura 
AN-DA   
3. Dragnea A. (1996) Antrenamentul sportiv, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică  
4. Dragnea A. (coord.) (2002) Teoria educaţiei fizice şi sportului, Bucureşti, Editura FEST  
5. Programele şcolare pentru educaţie fizică şi sport (în vigoare), www.edu.ro  
6. Şerbănoiu S. (2004) Metodica educaţiei fizice, Bucureşti, Editura Cartea Universitară  
 
2. Post Limba Latină 

I. Pentru teme de limba 
•  Avram, Mioara, Gramatica pentru toti, editia a III-a, Editura Humanitas, Bucuresti, 2001; 
•  Coteanu, Ion, Originea limbii romane, Editura Academiei RSR, Bucuresti,1981; 
•  Gutu, Gheorghe, Dictionar latin-roman, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1973, reeditat la Editura 
Humanitas, Bucuresti, 2007; 
II. Pentru teme de literatura 
•  Bayet, Jean, Literatura latina, traducere de Gabriela Cretia, Editura Univers, Bucuresti, 1972; 
•  Cizek, Eugen, Istoria literaturii latine, 2 vol., Societatea Adevarul S.A.Bucuresti, 1994; 
III. Pentru teme de metodica 
•  ***.Ghid metodologic de aplicare a programei de limba latina, gimnaziu, liceu, CNC, 2002; 
•  *** Ghid metodologic de aplicare a programei de limba latina, Editura Aramis, 2002; 
•  ***. Programele scolare, in vigoare, pentru clasele a VIII-a – a XII-a; 
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