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Consiliul de administra ie al COLII GIMNAZIALE NR. 96 , cu sediul în Bucure ti, str.
Rezonan ei, nr. 2, sector 4, tel. 021 4 61 01 08 anun  organizarea concursului pentru ocuparea
urm toarelor posturi didactice/catedre:

1. Educatoare
Concursul se va desf ura conform urm torului grafic:

1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unit ii – 20-21 febr.2014, între orele 10,00-18,00
2. Afi area listei candida ilor admi i pentru sus inerea probelor de concurs – 24 febr.
3. Proba practic /inspec ia special  la clas  – 4 martie
4. Proba scris  – 4 martie
5. Depunerea contesta iilor – 5 martie
6. Afi area rezultatelor finale i repartizarea candida ilor – 7 martie

Se pot înscrie la concurs absolven i cu diplom  ai înv mântului superior, postliceal sau mediu
care au înscrise pe diplom /diplome specializarea/specializ rile corespunz toare posturilor
didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de înv mânt, domeniile i
specializ rile, precum i probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din
înv mântul preuniversitar.

Proba scris  se sus ine în specializarea/specializ rile postului/catedrei, conform Centralizatorului,
dup  programele valabile, specifice pentru concurs.

Nu au dreptul s  participe la concurs persoanele care au fost înl turate din înv mânt printr-o
hot râre judec toreasc  definitiv  de condamnare penal , persoanele care nu prezint  un document
medical din care s  reias  faptul c  nu exist  incompatibilit i de ordin medical cu func ia didactic ,
precum i persoanele care au fost eliminate pentru fraud  sau tentativ  de fraud  în cadrul concursului de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în înv mântul preuniversitar, sesiunea  2013.

La cererea de înscriere la concurs vor fi ata ate urm toarele documente:
1) Copii de pe actele de studii, foaia matricol i certificat profesional (ultimul pentru absolven ii liceului
pedagogic);
1') Absolven ii care au sus inut examenul de licen /absolvire în 2013 vor prezenta copia adeverin ei de
la institu ia de înv mânt superior/postliceal/mediu din care s  rezulte c  au sus inut examenul de
licen , media de absolvire a facult ii/ colii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândit ,
media anilor de studii i faptul c  pe parcursul efectu rii studiilor s-a frecventat i promovat modulul
pedagogic;
2) Copii de pe certificatele de ob inere a gradelor didactice;
3) Copii de pe certificatele de na tere i c torie (pentru solicitan ii care i-au schimbat numele);
4) Copia Deciziei inspectoratului colar sau a întreprinderii de întrerupere a activit ii (dac  este cazul);
5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
6) Adeverin a din care s  rezulte vechimea efectiv  în înv mânt (dac  este cazul);
7) Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunz toare din registrul general de eviden  a
salaria ilor;
8) Avizul medical din care s  rezulte ca este apt( ) pentru a preda în înv mânt;
9) Declara ie pe proprie r spundere c  nu desf or activit i incompatibile cu demnitatea func iei
didactice i nu am fost îndep rtat din înv mânt pentru motive disciplinare sau printr-o hot râre
judec toreasc  definitiv  de condamnare penal .

Concursul se va desf ura conform prevederilor Metodologia de organizare i desf urare a
concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaz  pe parcursul anului
colar în unit ile de înv mânt de stat, aprobat  prin OMEN nr. 4959/2013.

DIRECTOR
Botezatu Neculai - Virgil

România, Bucure ti, Sector  4, Str. Rezonan ei, Nr. 2, cod po tal: 041539,
Telefon /  Fax :  + 01 4610108


