
 

 
 
 
Nr. 1579/17.07.2020 

 

ANUNŢ  
 

Şcoala Populara de Arte şi Meserii "Vespasian Lungu" Brăila organizeaza în data 

de 17 august 2020 , ora 9.00 la sediul din strada Mărăşeşti nr. 1, Brăila  

Concurs de ocupare posturi didactice de specialitate, pe perioada determinată,  

vacante, pentru anul scolar 2020-2021 dupa cum urmeaza: 

Nr. 

Crt. 

Postul aprobat in  

Statul de Functii 

(nivelul, gradul, vechime) 

Nr. posturi 

aprobate 

1 Profesor (S) gr. I (peste 25 ani) 6,5 
2 Profesor (S) gr. I (20-25 ani)  1.5 
3 Profesor (S), gr. II (15-20 ani) 1.5 
4 Profesor (S), gr. Deb (pana 1 an) 5 
5 Profesor (SSD), gr. Def. (peste 25 ani) 1.5 
6 Profesor de nivel liceal (M) fără studii de specialitate (peste 25 ani)  2,5 
7 Profesor de nivel liceal (M) fără studii de specialitate (10-15 ani) 1.5 
8 Profesor de nivel liceal (M) fără studii de specialitate (5-10 ani) 1 
9 Profesor de nivel liceal (M) fără studii de specialitate (1-5 ani) 1 
 Total norme vacante 22 

 
 Documentele candidaţilor pentru intocmirea dosarului trebuie sa cuprinda: 

 * cerere de inscriere la concurs; 
* copie act de identitate/certificat de nastere/certificat de casatorie; 
* diploma de studii în original si copie (bacalaureat si licenta) cu supliment la diploma de licenta în 

original si copie; 
* adeverinte sau diplome la cursuri sau studii de perfectionare; 
* adeverinta/avizul medical din care sa rezulte ca este apt (ă) pentru a preda in invatamant; 
* adeverinta privind functia, gradul didactic, vechimea în invatamant si in munca (pentru cei care 

lucreaza in invatamant); 
* adeverinţă privind funcţia cu gradul si vechimea efectivă in munca (pentru cei care nu lucreaza in 

invatamant); 
* copie dupa carnetul de munca şi/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a 

salariatilor; 
* cazierul judiciar  sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează, având obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului ; 

* certificatul sau adeverinta de integritate comportamentala cf. Legii 118/2019. 
* curriculum vitae fomat europass. 
* copie certificat grad didactic (unde este cazul); 
* absolventii promotiei 2020 vor prezenta  adeverinta (original si copie) de la institutia de invatamant 

superior, din care sa rezulte ca au sustinut examenul de licenta, media de absolvire a facultatii, specializarea 
dobandita, media anilor de studii si faptul ca pe parcursul efectuarii studilor s-a frecventat modulul 
psihopedagogic; 



* copie dupa documentele/certificatele privind pregatirea psihopedagogica (unde este cazul); 
* copia dupa decizia de pensie si cupon de pensie din luna precedenta (daca este cazul); 
* declaraţie pe propria răspundere pentru functia de baza si pentru prelucrarea datelor personale pentru 
concurs (formular dat de scoala). 

Notă: Dosarele de concurs se vor depune la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” 
din strada Mărăşeşti nr. 1 Brăila, în termenele menţionate la secţiunea “Calendarul / graficul de concurs”. 
 

 Condiţii de ocupare a posturilor didactice de specialitate:  

  A. Conditii generale:  
a) are cetăţenie 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 eliberată de medicul de familie; 
 f) îndeplineşte condiţiile de studii şi,  după caz,  de vechime sau alte condiţii specifice 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; 
 B. Condiţii specifice: 

a) studii superioare de lungă durata (S), studii superioare de scurta durata (SSD) sau studii de nivel liceal 
(M), fara pregătire de specialitate - cu bacalaureat absolvit, pentru disciplinele din cadrul Sectiilor: 

 * Muzica: canto muzica usoara, canto popular, canto clasic, chitara, pian, instrumente de 
percutie (baterie), orga electronica, acordeon, vioara, viola, violoncel, ansamblu coral. 

 * Arte plastice si vizuale: pictura, grafica si arta fotografica, grafică publicitara si web design, 
arta decorativa; 

 * Teatru: actorie; 
 * Coregrafie: dans popular, dans modern, balet; 

b) certificat de absolvire a Departamentului pentu Pregatirea Personalului Didactic (nivel I si/sau II) 
pentru candidatii care pot face dovada studiilor superioare de specialitate; 
           c) pentru candidatii fara studii superioare de specialitate diploma de absolvire a Scolii Populare de Arte in 
profilul postului solicitat; 
 C. Condiţii contractuale aplicabile categoriilor de posturi didactice de specialitate care se 

vor ocupa în urma concursului:  
 Pentru cadrele didactice care nu detin un alt loc de munca (functie de baza) si au constituită norma 

intreaga la data de 27.08.2020, conform Planurilor de şcolarizare aprobate de Consiliul Judetean 
Braila, în urma inscrierilor/reinscrierilor cursantilor pentru disciplina solicitata - Contractul 

individual de munca se va incheia pe perioada determinata, de maxim 12 luni, pe perioada anului 
şcolar 2020-2021 (01.09.2020-31.08.2021); 

 Pentru cadrele didactice care nu detin un alt loc de munca (funcţie de baza) si nu au constituita 
norma intreaga la data de 27.08.2019, conform Planurilor de scolarizare aprobate de Consiliul 
Judetean Braila, în urma inscrierilor/reinscrierilor cursantilor pentru disciplina solicitata -  
Contractul individual de munca se va incheia pe perioada determinata, de maxim 9 luni. Totodata, 
contractul se va incheia, conform legii, doar cand se va constitui grupa sau clasa in functie de 
numarul de elevi inscrisi/specialitate conform Planurilor de scolarizare aprobate de Consiliul 
Judetean Braila, respectiv cel mai devreme la data de 14.09.2020 sau 01.10.2020, si se va termina la 
finalizarea cursurilor, conform structurii anului scolar 2020-2021, respectiv la data de 18.06.2021. 

 Pentru cadrele didactice care declara ca deţin un loc de munca (functie de baza) in alte 
unitate/institutie - Contractul individual de munca se va încheia in regim plata cu ora, pe 
perioada determinata de maxim 9 luni. Totodata, contractul individual de munca se va incheia, 
conform legii, doar cand se va constitui grupa sau clasa in functie de numarul de elevi 
inscrisi/specialitate conform Planurilor de scolarizare aprobate de Consiliul Judetean Braila, 
respectiv cel mai devreme la data de 01.10.2020 si se va termina la finalizarea cursurilor, conform 
structurii anului scolar 2020-2021, respectiv la data de 18.06.2021. 

 Pentru cadrele didactice pensionate care declara ca  nu deţin un loc de munca (functie de baza) in 
alte unitate/institutie - Contractul individual de munca se va încheia in regim plata cu ora, pe 
perioada determinata de maxim 9 luni. Totodata, contractul individual de munca se va incheia, 
conform legii, doar cand se va constitui grupa sau clasa in functie de numarul de elevi 
inscrisi/specialitate conform Planurilor de scolarizare aprobate de Consiliul Judetean Braila, 



respectiv cel mai devreme la data de 01.10.2020 si se va termina la finalizarea cursurilor, conform 
structurii anului scolar 2020-2021, respectiv la data de 18.06.2021. 

 
 Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfaşurării acestora: 

 Probele se vor susţine la sediul Scolii Populare de Arte si Meserii „Vespasian Lungu” din strada 
Marasesti nr. 1, Braila la data si ora mentionate in graficul calendar. Fiecare proba va fi notata 
cu puncte de  la 10 la 100 trasformate in note, de la 1 la 10, cu 10 puncte sau nota 1 din oficiu. 
Nota finala se va stabili ca medie artitmetica între cele doua probe. 

 Probele pentru candidatii  care nu detin un loc de munca (functie de baza declarata) vor fi: 
 proba scrisa (pentru promovare trebuie sa obtina nota min. 5.00); 
 proba practica (participa doar cei care au trecut de proba scrisa si promovează 

doar cei care obţin nota min. 5.00); 
 Proba pentru candidaţii în regim PCO: 

 CV + Interviu 100% (promovează doar cei care obţin puncte sau nota min. 5.00). 
 

 Calendarul / graficul de concurs: 
 a) publicarea anunţului pe site şi sediu:          17.07.2020 
 b) depunerea si inregistrarea dosarelor:           20.07-10.08.2020, intre 9.00-12.00. 
 c) selectia dosarelor:                       12.08.2020, interval orar 9.00-12.00; 
 d) desfasurarea concursului: proba scrisa:                 17.08.2020 ora 9.00 (durata 3 ore) 
                       proba practica :            18.08.2020, ora 12.00 (1/2 ore/candidat) 
 e) afisarea rezultatelor si depunerea contestatiilor:     19.08.2020 ora 14.00, termen 24 ore. 
 
Nota: În cazul în care cele 22 de posturi scoase la concurs nu se vor ocupa in totalitate cu personal 

didactic de specialitate, care a declarat ca nu detine functie de baza în alta unitate/ institutie, posturile sau 
fractiile de norma didactica ramase neocupate, se vor putea ocupa dupa sustinerea unui interviu si prezentarea 
unui CV, cu contract individual de munca pe perioada determinata in regim de Plata cu Ora, dupa urmatorul 
calendar: 

a) publicarea anuntului pe site si sediu:         17.07.2020 
b) depunerea si inregistrarea dosarelor:                       24.08-15.09.2020, intre 9.00-12.00. 
c) selectia dosarelor:                         17.09.2020, intre 10.00-12.00; 
d) desfasurarea concursului prin prezentarea CV-ului si sustinerea interviului:  
       22.09.2020, ora 10.00 (1/2 ora/candidat) 
e) afisarea rezultatelor si depunerea contestatiilor:         23.09.2020, ora 12.00, termen 24 ore. 
 

 Bibliografia este anexa la prezentul anunţ. 

 

 Tematica se poate ridica de la sediul instituţiei. 
 
Menţiuni: 
 Planurile de scolarizare pentru anul scolar 2020-2021 aprobate de Consiliul Judetean Brăila cuprind 

discipline cu predare individuala (Sectia Muzica) si discipline cu predare colectiva  (Sectiile Muzica, 
Arte plastice si vizuale, Actorie si Coregrafie). 

 În cazul în care situaţia epidemiologică la nivel naţional, provocată de Pandemia cu Covid - 19 
evoluează astfel incât să determine schimbarea reglementarilor legale in ceea ce priveşte inceputul 
anului şcolar, durata muncii cadrelor didactice, modul de lucru al cadrelor didactice sau orice alt 
aspect care va influenţa procedura stabilită pentru organizarea concursului de ocupare a posturilor 
didactice temporar vacante, se va ţine cont de normele legale emise de autorităţile competente în acest 
sens, iar Şcoala Populară de Arte şi Meserii "Vespasian Lungu" îşi rezerva dreptul de a adapta şi 
modifica toate condiţiile şi documentele realizate la data prezentei în scopul organizării concursului 
de ocupare a posturilor didactice de specialitate (ex: graficul calendar de organizare a concursului, 
durata contractelor de munca, etc). 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul institutiei de luni pâna joi de la ora 8.00 la 16.30 

si vineri de la 8.00 la 14.00,  la tel. 0239/612104, pe site-ul institutiei www.vespasianlungu.ro sau pe 
email: vespasianlunguâyahoo.com 

 

MANAGERUL  

SCOLII POPULARE DE ARTE SI MESERII 

"VESPASIAN LUNGU" BRAILA  
 



 

                                                                                                                                 
Bibliografia de concurs 

 

* Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificarile şi completarile ulterioare; 
* Regulamentul de Organizare si Functionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii "Vespasian Lungu" ; 
* OUG 118/2006 privind infiintarea si functionarea asezămintelor culturale; 
* Programa analitica pentru scolile de arte, Casa de Editura Grafoart, Bucuresti, 1996; 
* ROI si Codul de etica/conduita al Şcolii Populare de Arte şi Meserii "Vespasian Lungu"; 
 

* Pentru candidaţii de la Muzica (instrumente si canto): 

 Victor Giuleanu , Tratat de teoria muzicii, 1962, Bucuresti, Ed. Muzicala; 
  Râpă, Constantin , Teoria superioara a muzicii, vol I-II, Ed. Media Musica, Cluj Napoca, 2000 
 Zoicaş Toma Ligia, Audiţia muzicală-modalităţi de valorificare şi instruirea muzicală, Editura 

Didactică şi Pedagogică , Bucureşti 1972. 
 Berger W, Estetica sonatei clasice, Editura Muzicală, 1981 
 Oprea Gh., Curs de folclor, Editura Muzicală 2002 
 Al. Dorizo, Vocea:mcanisme, afectiuni, corelatii, 1971, Ed. Muzicala; 
 O. Cristescu, Cantul, 1963, Editura muzicala.  
 R. Husson, Vocea cantata, 1968, Ed. Muzicala; 
 I. Serfezi, Metodica predarii muzicii, 1967, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti. 
 Gabriela Constantinescu si Caraman Potera Daniela, Ghid de opera, 1971, Editura Muzicala 
 M.L.C. Gorganeanu, Didactica educatiei muzicale, repere teoretice si practice in metodologia 

educatiei muzicale, 2011, Editura Muzicala; 
 Vasile, Vasile, Metodica educatiei muzicale, 2004, Bucuresti; 
 Ilie Ovidiu Stefan, Lectii introductive pentru scolile populare de arte si vocationale: disciplina 

Percutie, Baterie, 2012, Ed. Sprinten Infoma, Ploiesti. 
 

* Pentru candidaţii de la Sectia Arte plastice si vizuale (Disciplinele: pictură, grafică, artă 

decorativă şi iconografie, arta fotografica):  
 Mark Havel, Tehnica tabloului, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1980 
 Georgio de Chirico, Memorii, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1976 
 N. Tonitza, Scrieri despre artă, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1964 
 Cennino Cennini, Tratatul de pictură, Ed. Meridiane, Bucureşti,1977 
 Dionisie din Furna , Cartea de pictură, Ed. Meridiane, Bucureşti,1979 
 Mihai Mihalcu, Valori medievale româneşti, Ed. Sport-Turism,Bucureşti, 1984 
 A. G. Verona, Pictura –studiu tehnic, Ed. M. Neamţu, 1943. 
 Jean Rudel, Technique de la peinture P.U.F. “Que saisje”, Paris,1963. 
 Ion N. Şuşală, Dicţionar de artă, Ed. Sigma, Bucureşti, 1993 
 Mihai Mihalcu, Faţa nevăzută a formei şi culorii, Ed. Tehnică,Bucureşti, 1996 
 Ihannes Itten - Arta culorii, Ed. Artes, Traducerea Academiei, 2006.  
 Fotograful creator, de Andreas Feininger, Colectia Arta, Ed. Poliriom, 2011. 
 Dictionar ilustrat de termeni fotografici, Ed. Filos, 2015. 
 Secretele fotografiei digitale - ghid pentru fotografi, Ed. Libraria.net. 
 

* Pentru candidaţii de la Sectia Coregrafie (Disciplinele Balet, dans modern, dans popular): 
 Dansul in secolul XX, de Isabelle Ginot si Marcelle Michel 
 http://elearning.masterprof.ro/istoria_dansului.html 
 https://infoistoria.wordpress.com/istoria-dansului-si-a-muzicii/ 
 Istoria baletului, de Tilde Urseanu, Ion Ianegic si Liviu Ionescu, Ed. Muzicala, Bucuresti, 1967. 
 Vant, volume, vectori -  de Gigi Caciuleanu, ed. Curtea veche, 2008. 
 Fascinatia dansului - dictionar de balet de D. Caraman - Fotea G. Constantinescu, 2008. 
 

* Pentru candidatii de la Sectia Teatru (Disciplina Actorie): 
 Arta actorului, de Tudor Vianu 
 Fara secrete. Ganduri despre actorie si teatru, de Peter Brook 
 Cele mai frumoase 100 piese de teatru - povestite pe scurt de Ana Maria Nistor, Ed. Orizonturi, 

2012. 
 


