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*dEx+l$COALA GIMNAZIALA,,MARIA ROSETTT'

SECTOR 2 BUCURESTI

ANUNT

Consiliul de administralie al, $COALA GIMNAZIALA ,,MARtA ROSETTI"
cu sediul in Bucureqti, str. GARIBALDI, nr.3, sector 2, tel.0212305276 anunta organizarea concursului
pentru ocuparea urmetoarelor posturi didactice/catedre din unitate:

Post invllitor la clasa a II-a
Concursul se va desfi;ura conform urmltorului grafic:

1.

2.

3.
,1

5.

6.

Inregistrarea cererilor la secretariatul unitAtii - l4-15 .10.2013, intre orele l0-15
Afigarea listei candidatilor admiqi pentru sustrinerea probelor de concurs - I 5.10.2013
Proba practicd,/inspeclia speciali la clasd 22.10.2013 orag
Proba scrisd - 25. I 0.2013 ora 12
Depunerea contestatiilor - 28. l0.intre orelel2-15
Afi$area rezultatelor finale qi reparlizarea candidatilor - 29.10.2013

Se pot inscrie la concuts absolvenli cu diplomd ai invdldmantului superior, postliceal sau mediu
care au inscrise pe diplomd,ldiplome specializarea,/specializdrile corespunz5toare posturilor
didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de invdtemant, domeniile gi
specializdrile, precum 9i probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din
invetamantul preuniversitar.

Proba scrisd se sustine in specializarea,/specializirile postului/catedrei, conform Centralizatorului,
dupd programele valabile, specifice pentru concurs.

Nu au dreptul sI participe la concurs persoanele care au lost inleturale din invdlamdnt printr-o
hotdrare judecdtoreasci definitivd de condamnare penald, persoanele care nu prezinti un document
medical din care sd. reiasi faptul c6 nu existi incompatibilitali de ordin medical cu func{ia didactica,
precum gi persoanele care au fost eliminate pentru frauda sau tentativd de fiaudd in cadrul concursului de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invaldmantul preuniversitar, sesiunea 2012.

La cererea de inscriere la concurs vor fi atatate urmAtoarele documente:
I ) Copii de pe actele de studii, foaia matricoli qi certificat profesional (ultimul pentru absolvenlii liceului
pedagogic);
l') Absolvenlii care au sustinut examenul de licenld,/absolvire in 2013 vor prezenta copia adeveringei de
la institutria de invdJdmdnt superior/postliceal/mediu din care sd rezulte cA au sustinut examenul de
licenld, media de absolvire a facultdJii/gcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dob6nditd,
media anilor de studii $i faptul ce pe parcursul efectudrii studiilor s-a frecventat 5i promovat modulul
pedagogic;
2) Copii de pe certificatele de obJinere a gradelor didactice;
3) Copii de pe certificatele de nagtere fi cds{torie (pentru solicitanlii care gi-au schimbat numele);
4) Copia Deciziei inspectoratului gcolar sau a intreprinderii de intrerupere a activitiJii (daci este cazul);
5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
6) Adeverintra din care sd rezulte vechimea efectivd in inv6{5mint (dace este cazul);
7) Copie de pe cametul de muncd qi/sau copia filei corespunzdtoare din registrul general de eviden{6 a
salariajilor;
8) Avizul medical din care sd rezulte ca este apt(6) pentru a preda in invl@mant;
9) Declaralie pe proprie raspundere ca nu deslator activitAli incompatibile cu demnitatea funcliei
didactice ti nu am fost indeplrtat din invdJ6mdnt pentru motive disciplinare sau printr-o ho6rare
judecdtoreascd definitivd de condamnare penalS.

Concursul se va desflqura conform prevederilor Metodologiei de organizare qi desfE;urare
a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteazi pe parcursul anului
$olar in unit[{ile de invi{dmant de !tat, aprobatl prin OMf,N nr. 495912013.


