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Consiliul de administratie al Gradinitei Nr. 250 , cu sediul in Bucuresti, str. Dealul Tugulea, nr.
35, sector 6, tel. 0316201847148 anunt6 organizareatestdrii cadrelor didactice fEr[ studii corespunz[toare
postului, pentru ocuparea urmltoarelor posturi didactice/catedre:

1. Educatoare
Testarea se va desftsura conform urm[torului grafic:

f . inregistrarea cererilor la secretariatul unitetii - ll.Ol.2021, intre orele 09.00-13.00
2. Afisarea listei candidatilor admisi pentru sustinerea probelor de concurs - 12.01.202I
3. Proba scrisi si interviul -14.01.2021
4. Afisarea rezultatelor si repartizarea candidatilor - 14.01.2021

La testarea organizatil pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacanteazd in
unitElile de invdtEmdnt preuniversitar de stat se pot prezenta persoane care au absolvit cel pulin liceul, cu
diplomd de bacalaureat.

Proba scris[ si interviul se susfin in specializarealspecializdrile postului/catedrei, conform
Centralizatorului, dup6 programele valabile, specifi ce pentru concurs.

Nu au dreptul sd participe la concurs persoanele care au fost inldturate din inv6!6mdnt printr-o
hotirdre judecltoreascd definitiv6 de condamnare penal6, persoanele care nu prezintd un document
medical din care sd reias[ faptul c6 nu existd incompatibilitdli de ordin medical cu funcfia didactic[,
precum gi persoanele care au fost eliminate pentru fraudi sau tentativd de fraudd in cadrul concursului de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacantehezervate in inv6fdmAntul preuniversitar, sesiunea 2020.

La cererea de inscriere la concurs vor fi atasate urm6toarele documente:
1) Copii de pe actele de studii, foaia matricold gi certificat profesional (ultimul pentru absolventii liceului
pedagogic);
1') Absolvenlii care au susfinut examenul de licen{d/absolvire in2020 vor prezenta copia adeverinlei de
la institufia de invlflmAnt superior/postliceal/mediu din care sd rezulte cd au suslinut examenul de
licent6, media de absolvire a facult[1ii/gcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobdndita,
media anilor de studii gi faptul c[ pe parcursul efectudrii studiilor s-a frecventat gi promovat modulul
pedagogic;
2) Copii de pe certificatele de nagtere gi c[s[torie (pentru solicitanlii care gi-au schimbat numele);
3) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
4) Copie de pe carnetul de munc[ gi/sau copia filei corespunzdtoare din registrul general de evidenfd a
salariafilor;
5) Avizul medical din care sd rezulte ca sunt ap([) pentru a preda in inv6]6mdnt;
6) Declarafie pe proprie r[spundere c[ nu desfdgoar6 activitE{i incompatibile cu demnitatea func{iei
didactice gi nu a fost indep6rtat din inviflmAnt pentru motive disciplinare sau printr-o hot[rAre
judecitoreasci definitivi de condamnare penal6;
10) Certificat de cazier judiciar.

Testarea se va desflsura conform prevederilor Metodologiei de organizare si desf[surare a
concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteazd, pe parcursul anului
scolar in unititile de invitlmffnt de stat, aprobati prin OMEN nr. 495912013, cu modificErile si
completlrile ulterioare.


