Nr. 2358/07.10.2020

ANUN|
Scoala Populara de Arte ]i Meserii "Vespasian Lungu"Braila
organizeaza [n data de 05.11.2020, ora 10.00 la sediul din strada Marasesti nr. 1, Braila
Concursul de ocupare post didactic de specialitate, pe perioada determinata,
vacant pentru anul scolar 2020-2021
pentru disciplina din cadrul Sectiei Muzica: Disciplina canto popular dupa cum urmeaz`:
Nr.
Crt.
1

Postul aprobat in
Nr. posturi/norme
Statul de Functii
aprobate
(nivelul, gradul, vechime)
Profesor (M) de nivel liceal, f`r` studii de
1
specialitate (1-5 ani)
Total norme vacante
1

 Documentele candida\ilor pentru intocmirea dosarului trebuie sa cuprinda:
* cerere de inscriere la concurs;
* copie act de identitate/certificat de nastere/certificat de casatorie;
* diploma de studii [n original si copie (bacalaureat si licenta) cu supliment la diploma de licenta [n
original si copie;
* adeverinte sau diplome la cursuri sau studii de perfectionare;
* adeverinta/avizul medical din care sa rezulte ca este apt (`) pentru a preda in invatamant;
* adeverinta privind functia, gradul didactic, vechimea [n invatamant si in munca (pentru cei care
lucreaza in invatamant);
* adeverin\` privind func\ia cu gradul si vechimea efectiv` in munca (pentru cei care nu lucreaza in
invatamant);
* copie dupa carnetul de munca ]i/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 format 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);
* declara\ie pe propria r`spundere pentru functia de baza si pentru prelucrarea datelor personale pentru
concurs (formular dat de scoala).
Not`: Dosarele de concurs se vor depune la sediul }colii Populare de Arte ]i Meserii „Vespasian Lungu”
din strada M`r`]e]ti nr. 1 Br`ila, în termenele men\ionate la sec\iunea “Calendarul / graficul de concurs”.

 Condi\ii 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. Condi\ii specifice:
a) studii de nivel liceal (M), fara preg`tire de specialitate - cu bacalaureat absolvit, pentru disciplina din
cadrul Sectiei Muzica: Specialitatea canto popular;
b) diploma de absolvire a Scolii Populare de Arte in profilul postului solicitat sau diploma de absolvire a
liceului de arte sau atestat/ certificat profesional care sa prezinte (sa includa) competentele dobandite in profilul
postului vizat.

C. Condi\ii 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 constituit` norma
sau fractia de norma incepand cu data de 16.11.2020, conform Planurilor de ]colarizare aprobate de
Consiliul Judetean Braila, [n urma inscrierilor/reinscrierilor cursantilor pentru disciplina solicitata Contractul individual de munca se va incheia pe perioada determinata, de maxim 8 luni scolare,
pe perioada anului ]colar 2020-2021 (16.11.2020-18.06.2021);
 Pentru cadrele didactice care declara ca de\in un loc de munca (functie de baza) in alte
unitate/institutie - Contractul individual de munca se va [ncheia in regim plata cu ora, pe
perioada determinata de maxim 8 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 16.11.2020 ]i 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 ]i ora desfa]ur`rii acestora:
 Probele se vor sustine la sediul Scolii Populare de Arte si Meserii „Vespasian Lungu” din strada
Marasesti nr. 1, Braila la data si orele mentionate mai sus 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 [ntre cele doua probe.
 Probele vor fi:
 pentru candidatii care declara ca nu detin un alt loc de munca (functie de baza):
 proba scrisa: (pentru promovare trebuie sa obtina nota min. 5.00)
 proba practica: (promoveaz` doar cei care ob\in nota min. 5.00)
 pentru candidatii care declara ca detin un loc de munca, cu functia de baza in alta
institutie/unitate:
 CV + Interviu 100% (promoveaz` doar cei care ob\in nota min. 5.00).

 Calendarul / graficul de concurs:
a) publicarea anun\ului pe site si sediu:
b) depunerea si inregistrarea dosarelor:
c) selectia dosarelor:
d) afi]area rezultatelor
e) desfasurarea concursului: proba scrisa:
f) depunerea contestatiilor pentru proba scrisa:
g) desfasurarea concursului: proba practica :
h) afisarea rezultatelor si depunerea contestatiilor:

07.10.2020
07.10-30.10.2020, ora 16.00.
03.11.2020, ora 12.00.
04.11.2020, ora 14.00.
05.11.2020 ora 10.00 (durata 2 ore)
05.112020, pana la ora 15.00.
06.11.2020, ora 09.00 (1/2 ore/candidat)
09.11.2020 pana la ora 12.00, termen 24 ore.

Nota: {n cazul [n care postul scos la concurs nu se va ocupa in totalitate cu personal didactic care a
declarat ca nu detine functie de baza [n alta unitate/ institutie, postul sau fractia de norma didactica ramasa
neocupata, se va putea ocupa, dupa sustinerea unui interviu si prezentarea unui CV, conform legii, prin
incheierea contractului individual de munca pe perioada determinata in regim de Plata cu Ora, dup` acela]i
calendar.

 Bibliografia ]i Tematica se poate ridica de la sediul institu\iei.
Men\iuni:
 Planurile de scolarizare pentru anul scolar 2020-2021 aprobate de Consiliul Judetean Br`ila cuprind
discipline cu predare individuala (Sectia Muzica) si discipline cu predare colectiva (Sectiile Muzica,
Arte plastice si vizuale, Actorie si Coregrafie).
 {n cazul [n care situa\ia epidemiologic` la nivel na\ional, provocat` de Pandemia cu Covid - 19
evolueaz` astfel inc@t s` determine schimbarea reglementarilor legale in ceea ce prive]te inceputul
anului ]colar, durata muncii cadrelor didactice, modul de lucru al cadrelor didactice sau orice alt
aspect care va influen\a procedura stabilit` pentru organizarea concursului de ocupare a posturilor
didactice temporar vacante, se va \ine cont de normele legale emise de autorit`\ile competente [n acest
sens, iar }coala Popular` de Arte ]i Meserii "Vespasian Lungu" []i rezerva dreptul de a adapta ]i
modifica toate condi\iile ]i documentele realizate la data prezentei [n scopul organiz`rii 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 p@na 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: vespasianlungu@yahoo.com
MANAGERUL
SCOLII POPULARE DE ARTE SI MESERII
"VESPASIAN LUNGU" BRAILA

Bibliografia de concurs
* Legea Educa\iei Na\ionale nr. 1/2011 cu modificarile ]i completarile ulterioare;
* Regulamentul de Organizare si Functionare al }colii Populare de Arte ]i Meserii "Vespasian Lungu" ;
* OUG 118/2006 privind infiintarea si functionarea asez`mintelor culturale;
* Programa analitica pentru scolile de arte, Casa de Editura Grafoart, Bucuresti, 1996;
* ROI si Codul de etica/conduita al }colii Populare de Arte ]i Meserii "Vespasian Lungu";
* Pentru candida\ii de la Sectia Muzica - Specialitatea canto popular:
 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.
 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.
 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;

