
JCOALA GIMNAZIALA NR.4O

STR. PERI$ NR. 27 SECTOR 2

Nr. 2530 / 02.10.2013

ANUNT

consiliul de administralie al $colii Gimnaziale nr.40 , cu sediul in BucureEti, str. Peri;, nr. 27,

sector 2, tel.021/240.65.45 anunld organizarea concursului pentru ocuparea utmdtoarelor posturi

didactice/catedre din unitate:
f . iNVATArozuINSTIruroR PENTRU iNvAlAvANruL PRIMAR/PRoFESoR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (iN LIMBA ROMANA)
Concursul se va desfdsura conform urmf,torului grafic:

f. inregistrarea cererilor la secretariatul unitAlii - 15-16 .10.2013 intre orele 10,00-14,00;

2. Afi;area listei candidafilor admiqi pentru suslinerea probelor de concurs - 1'6.10.2073 ora

16,00;
3. Proba orala/inspeclia speciall la clasi - 21.10.2013- ora 9,00;

4. Proba scrisd 21.10.2013- ora 11'00;

5. Afiqarea rezultatelot -22.10.2013 - ora 14,00;

6. Depunerea contestaliilor - 22.10.201'3- ora 14,00-16'00;

7. Afi;area rezultatelor finale qi repartizarea candidalilor - 23'10'2013 ora 14,00'

Se pot inscrie la concurs absolvenli cu diplomd ai invelAmantului superior, postliceal sau mediu

care au inscrise pe diploml/diplome specializarea/specializdrile corespunzitoare posturi]or

didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de invelAmant, domeniile 9i

specializirile, precum gi probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din

invAlimantul preuniversitar.
proba scris6 se susline in specializarea./specializirile postului/catedrei, conform Centralizatorului,

dupi programele valabile, specifice pentru concurs.' 
Nu au dreptul s[ pirti"ip. la concurs persoanele oare au fost inliturate din invatamant printr-o

hotlrdre judecitoieasca definitivd de condamnare penali, persoanele care nu prezinie un document

medical din care sl reiasi faptul cd nu existi incompatibilitali de ordin medical cu func1ia didactici,

precum qi persoanele 
"ur" 

u, fort 
"li*inate 

pentru fraudS sau tentativa de fiaudi in cadrul concursului de

ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacinte/rezervate in invAIAmAntul preuniversitar, sesiunea 2012'

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

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricola 9i certificat profesional (ultimul pentru absolvenlii liceului

pedagogic);
i'1 ,tusolvenlii care au suslinut examenul de licenlI/absolvire in 2013 vor prezenta copia adeverinJei de

la institulia de invelamant superior/postliceal/mediu din care sd rezulte ca au suslinut examenul de

licenli, media de a6solvire a facululii/gcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobdnditi,

media anilor de studii qi faptul cd pe parcursul efectudrii studiilor s-a frecventat 9i promovat modulul

pedagogic;
Z; Copii de pe ceftificatele de oblinere a gradelor didactice;

3j Copii de pe certificatele de naqtere 9i cls[torie (pentru solicitanlii care 9i-au schimbat numele);

4i Co;ia Deciziei inspectoratului gcolar sau a intreprinderii de intrerupere a activitalii (dacf, este cazul);

5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

6j Adeverinla din care sd rezulte vechimea efectivd in inv6!6mant (daci este cazul);

7j Copie de pe cametul de munc6 gi/sau copia filei corespunzitoare din registrul general de evidenta a

salarialilor;
8) Avizul medical din care si rezulte ca este ap([) pentru a preda in invalamant;

9j Declaralie pe proprie rispundere ci nu desfhqor activitali incompatibile cu demnitatea functiei

didactice Ei nu unr fost indepnrtat din inviJdmAnt pentru motive disciplinare sau printr-o hotf,rAre

judecatoreasca definitiva de condamnare penalS.

concursul se va desfl;ura conform prevederilor Metodologiei de organizare 9i desfi;urare

a concursurilor de ocupare a posturilor r care se vacanteazl pe parcursul anului

|\'

-:l

gcolar in uniti(ile de invl{imAnt de

DIRECTOR

nr.495912013.


