
CLUBUL SPORTIV SCOLAR..STEAUA"

ANUNT

Consiliul de administratie al Clubului Sportiv Scolar ,,Steaua" , cu sediul in Bucuresti, B-dul
Ghencea, nr. 35, sector 5, tel. 021.413.29.40 anunti organizarea concursului pentru ocuparea
urmdtoarelor posturi didactice/catedre din unitate:

1. ED.FIZICA SI SPORT: PRXGATIRE SPORTIVA DE SPECIALITATE/ RUGBY
2. ED.FIZICA Si SPORT: PREGATIRE SPORTIVA DE SPECIALITATE/ GIMNASTICA

ARTISTICA FETE

Concursul se va desfdsura conform urmltorului prafic:
f. inregistrarea cererilor la secretariatul unititii -7 - 8 octombrie 2013, intre orele 09,00 -

15,30
2. Afisarea listei candidatilor admisi pentru sustinerea probelor de concurs - 9 octombne

20t3
3. Proba practictinspectia speciald la clasa - 10 octombrie 2013 ora 10,00( locatia sala de

gimnastica si terenul de rugby din cadrul Complexului Ghencea )
4. Proba scrisd - 10 octombrie 2013
5. Depunerea contestatiilor - l0 octombrie 2013
6. Afisarea rezultatelor finale si repartizarea candidatilor - i0 octombrie 2013

Se pot inscrie la concurs absolvenli cu diplomS ai invalamantului superior, postliceal sau mediu
care au inscrise pe diplomVdiplome specializarea/specializirile corespunzdtoare posturilor
didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de invellmAnt, domeniile qi

specializ[rile, precum qi probele de concun valabile pentru incadrarea personalului didactic din
inval5mantul preuniversitar.

Proba scrisi se susJine in specializarea./specializirile postului/catedrei, conform Centralizatorului,
dupl programele valabile, specifice pentru concurs.

Nu au dreptul s[ participe la concurs persoanele care au fost inliturate din invdlAmant printr-o
hotd€re judecdtoreasc[ definitiva de condamnare penal5, persoanele care nu prezinti un document
medical din care si reiasd faptd cA nu existd incompatibilitili de ordin medical cu funcJia didactictr,
precum gi persoanele care au fost eliminate pentru fraudi sau tentativd de fraudi in cadrul concursului de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invdtdmentul preuniversitar, sesiunea 2012.

La cererea de inscriere la concurs vor fi ataii ate urmAtoarele documente:
1) Copii de pe actele de studii, foaia matricoltr qi certificat profesional (ultimul pentru absolvenlii liceului
pedagogic);
1') Absolventii care au sustinut examenul de licenli/absolvire in 2013 vor prezenta copia adeverintei de
la institulia de invelIment superior/postliceal/mediu din care sI rezulte cA au sustinut examenul de
licen16, media de absolvire a facultnlii/gcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dob6nditn,
media anilor de studii gi faptul ci pe parcursul efectufii studiilor s-a frecventat ;i promovat modulul
pedagogic;
2) Copii de pe certificatele de oblinere a gradelor didactice;
3) Copii de pe certificatele de naStere $i cdsdtorie (pentru solicitanlii care qi-au schimbat numele);
4) Copia Deciziei inspectoratului $colar sau a intreprinderii de intrerupere a activitefli (dacd este cazul);
5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
6) Adeverinla din care sA rezulte vechimea efectiva in invdfdmant (dacA este cazul);
7) Copie de pe cametul de muncd qi/sau copia filei corespunzitoare din registrul general de evidenld a
salarialilor;
8) Avizul medical din care s5. rezulte ca este apt(A) pentru a preda in lnv{dmant;
9) Declaralie pe proprie rdspundere cd nu desftqor activitdti incompatibile cu demnitatea funcliei
didactice qi nu am fost indeplrtat din invtrl[mant pentru motive disciplinare sau printr-o hotirdre
judecdtoreasci defi nitiv6 de condamnare penale.

Concursul se va deslhsura conforn prevederilor Metodologiei de organizare si desfisurare
a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteazi pe parcursul anului
scolar in unitlsile de lnvltimdnt de stst prin OMEN nr. 495912013.


