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TOTAL 0 1 0 1 0

Anexa nr. 1

INFORMAȚIE                                                                                                                                                                                                                                      

privind posturile didactice vacante din instituția de învățământ___________________________pentru anul de studii 2022 - 2023

NOTĂ: Stimați colegi, în scopul respectării cerințelor unice privind redactarea fișierului, rugăm respectuos:                                       1. La 

completarea  coloanei A operați, după caz, cu termenii: grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie, şcoală primară, gimnaziu; liceu; 

complex educaţional (şcoală primară-grădiniţă, gimnaziu-grădiniţă); şcoală (de arte: arte plastice, muzică, teatru; de sport etc.), centru de creaţie, 

instituţie de învățământ special, şcoală auxiliară, așa cum prevede art. 15 din Codul educației;                                                                                                                                                                      

2. La completarea coloanei B se va opera cu denumirea completă/deplină a instituției de învățământ, utilizând, după caz, ghilimelele care se 

deschid jos și se închid sus „..”:  de ex. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Gimnaziul „Ion Creangă”. Pentru licee, se va folosi denumirea deplină 

Liceul Teoretic cu literă mare și denumirea, după caz, în ghilimele. Pentru gimnazii, se va scrie Gimnaziul pe lung, cu literă mare și denumirea 

între ghilimele. La instituții specializate denumirea deplină: Liceul Municipal/Republican cu Profil Sportiv, Școala primară „Spiridon Vangheli” ; 

Cu privire la localitate - nu se vor folosi abrevieri, dar se va scie complet/deplin: de ex: satul, raionul, municipiul, orașul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. La completarea  coloanei C - se va scrie denumirea deplină a disciplinei/specialității necesare situației dvs. de ex: limba și literatura română, 

matematica, etc. Nu folosiți abrevieri!;                                                                                                                                                                       4. 

În coloana D, indicați doar numărul total de posturi didactice vacante de la 14 ore/săptămână pe o perioadă nedeterminată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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