GRADINITA,,FULG DE NE A"
Sos. Ciurel Nr. 9- 1 1 Sector . 6 Bucuresti

Tel:0211220.31.32
mail : grad initaful g4ene
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ANUNT
Consiliul de administratie al CnAOnUIUI "FULG DE NEA" , cu sediul in Bucuregti, $OS.
CIUREL, nr. 9 - 11, sector 6,tel.02112203132 anunf[ organizarea concursului pentru ocuparea
urmdtoarelor posturi didactice/catedre din unitate:
I. EDUCATOARE
Concursul se va desfEgura conform urmdtorului grafic:
f
inregistrarea cererilor la secretariatul unitalii - 04.1l.z}z},intre orele 10.00 14.00
2. Afiqarea listei candidatilor admiqi pentru susfinerea probelor de concurs - 05.1 l.2O2O
3. Proba scris6 - 06.1 1.2020 intre orele 9.00 12.00
4. Depunerea contestatiilor - 06.1 1.2020 ora 15.00
5. Afiqarea rezultatelor finale qi repartizarea candidalilor - 09.1 1.2020 ora 10.00
Se pot inscrie la concurs absolven[i cu diplom[ ai inv[fEmdntului superior, postliceal sau mediu

.

-

-

care

au inscrise pe

diplomE/diplome specializarea/specializdrile corespunz6toare posturilor

didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de invdtdm0nt, domeniile qi

specializ6rile, precum gi probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din
invdfimdntul preunivers itar.
Proba scrisd se sus(ine in specializarea/specializdrile postului/catedrei, conform Centralizatorului,
dup[ programele valabile, specifice pentru concurs.
Nu au dreptul sd partioipe la concurs persoanele care au fost inlEturate din inv6[[m6nt printr-o
hot[rdre judecltoreascd definitivd de condamnare penald, persoanele care nu prezintd un document
medical din care sd reiasd faptul cd nu exist[ incompatibilitdti de ordin medical cu funcfia didactica,
precum gi persoanele care au fost eliminate pentru fraud6 sau tentativ[ de fraudd in cadrul concursului de
ocuiare a posturilor didactice/catedrelor vacantelrezervate in invdtEm6ntul preuniversitar, sesiune a2020.
La cererea de inscriere la concurs vor fi atagate urm[toarele documente:
1) Copii de pe actele de studii, foaia matricol[ gi certificat profesional (ultimul pentru absolventii liceului
pedagogic);
1') Absolvenfii care au sus]inut examenul de licenlE/absolvire

in2020 vor prezenta copia adeverinlei

de

la institu{ia de inv6t5mdnt superior/postliceal/mediu din care s6 rezulte cd au susfinut examenul de
licenfi, media de absolvire a facultelii/gcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobdndita,
media anilor de studii gi faptul cd pe parcursul efectudrii studiilor s-a frecventat gi promovat modulul
pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice;
3) Copii de pe certificatele de nagtere gi c[sltorie (pentru solicitanlii care gi-au schimbat numele);
4) Copia Deciziei inspectoratului gcolar sau a intreprinderii de intrerupere a activitEtii (dac6 este cazul);
5) Copie de pe fila din buletinul sau oartea de identitate cu domioiliul;
6) Adeverin[a din care s[ rezulte vechimea efectiv6 in inv[[6m0nt (dacd este cazul);
7) Copie de pe carnetul de munc[ gi/sau copia filei corespunzdtoare din registrul general de evidentd a
salariafilor;
8) Avizul medical din care sd rezulte ca este ap(6) pentru a preda in inv[ldmdnt;
9) Declaralie pe proprie rdspundere cd nu desfrqor activiti$ incompatibile cu demnitatea func{iei
didactice gi nu am fost indepdrtat din invdtdmdnt pentru motive disciplinare sau printr-o hot5r6re
judec6toreascd definitiv6 de condamnare penal6;
10) Certificat de cazierjudiciar.
Concursul se va desf5qura conform prevederilor Metodologiei de organware gi desf6qurare
a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteazil pe parcursul anului
prin OMEN nr. 495912013, cu modificirile $i
$colar in uniti{ile de inv[(5mfrnt de stat, a
completlrile ulterioare.

