
LICE U L TEORETIC "C.A.ROSETTI"

STR. GARIBALDI , NR. 11

BUCURESTI, SECTOR 2

TELEFO N: 021230487 3

FAX:0212303430
lcarosetti@gma il.com

ANUNT

Consiliul de administratie al LICEUL TEORETIC

GARIBALDI, nr. 11, sector 7, te1.0217304873 anunl;
urmdtoarelor posturi didactice/catedre din unitate:

1. LIMBA E NG LEZA

"C.A.ROSETTI", cu sediul Tn Bucuresti, str.
organizarea concursului pentru ocuparea

Concursul se va desfdsura conform urmdtorului grafic:

f. inregistrarea cererilor la secretariatul unititii- 08.10.2013, intre orele 9,00-14,00
2. Afigarea listei candidatilor admigi pentru suslinerea probelor de concurs -

09.10.2013
3. Proba practicd/inspectia specialS la clasd - 10-11.10.2013
4. Proba scrisd - orele 8.00. 14.10.2013
5. Depunerea contesta!iilor - 14.L0.2013, intre orele 15,00-16,00
6. Afisarea rezultatelor finale 5i repartizarea candidatilor - 15.10.2013

Se pot inscrie la concurs absolvenJi cu diplornd ai inviJimAntului superior, postliceal sau

rnediu care au inscrise pe diplomd/diplome spec ializarealspec ializirile corespunzitoare postulilor
didactice/catedrelor respective confbrm Centralizatorului privind disciplinele de inv616mAnt.
domeniile gi specializdrile, precum gi probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului
d idactic din invalAmantul preunirersilar.

Proba scrisd se susline in specializarea/specializirile postului/catedrei. confbrm
Centralizatorului, dupi programele valabile, specifice pentru concurs.

Nu au dreptul sd participe la concurs persoanele care au fost inleturate din invildmdnt printr-
o hotdrAre judecdtoreasci definitivi de condamnare pena16, persoanele care nu prezinti un document
rnedicai din care si reiasi faptul cd nu existi incompatibilit[1i de ordin medical cu funclia didactici,
precum gi persoanele care au fost eliminate pentru fraud[ sau tentativd de fraudi in cadrul
concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invAtdmentul
preuniversitar, sesiunea 201 2.

La cererea de inscriere la concurs vor fi atasate urmitoarele documente:



1) Copii de pe actele de studii, foaia matricold 9i cerlificat profesional (ultimul pentru absolven{ii

liceu lui pedagogic);
l') Absolven{ii care au suslinut examenul rle licen{a/absolvire in 2013 vor prezenta copia ade"erintei

de la institulia de invet[mant superior/postliceal/mediu din care sd rezulte ci au suslinut exanrenul de

licen{6. media de absolvire a facultAlii/gcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobAnditd-

media anilor de studii qi faptul cd pe parcursul efectuirii studiilor s-a frecventat;i promovat modulul

pedagogic:
2) Copii de pe certificatele de oblinere a gradelor didactice;

3) Copii de pe ceftiflcatele de nagtere gi cdsltorie (pentru solicitanlii care ;i-au schimbat numele);

4) Copia Deciziei inspectoratului gcolar sau a intreprinderii de intrerupere a activitllii (dacd este

cazul );
5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
6) Adeverinta din care sd rezulte vechimea efectivA in invdFment (dac6 este cazul);

7) Copie de pe carnetul de muncS gi/sau copia filei corespunzdtoare din registrul genelal de evidenF

a salarialilor;
8) Avizul medical din care si rezulte ca este apt(d) pentru a preda in invaldment:

9) Declaralie pe proprie rispundere ci nu desliqor activititi incompatibile cu demnitatea funcliei

didactice gi nu am fost indepiftat din invAlament pentru motive disciplinare sau printr-o hotarere

judecdtoreasci definitivi de condamnare penali.
concursul se va desfigura conform prevederilor Metodologia de organizare qi

desfigurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteazi pe

parcursul anului gcolar 20f3-201,1 in unitilile de invdllmint preuniversitar de stat, aprobati
prin OMECTS nr. 4959/02.09.2013.

DIRECTOR,

Prof. GEORGETA CICEA


