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ANUNT DE CONCURS

^coala Gimnazial

perioad

Nr.28 din Galai

nedeterminat

organizeaz

concurs pentru ocuparea pe

a functiei contractuale de execuie,

vacante, îngrijitor, 1

norm .

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaii

trebuie s

îndeplineascã

urmätoarele conditii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG

nr.286/23.03.2011, cu modificrile
a) are cetenia

român ,

statelor aparinând

cetätenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

Spatiului Economic European _i domiciliul în România;

b) cunoa_te limba român,
c)arevârsta minim

_i completärile ulterioare:

scris _i vorbit;

reglementat

d) are capacitate deplin
e) are o stare de sntate
pe baza adeverin ei

de prevederile legale;

de exerciiu;
corespunztoare

postului pentru care candideazä, atestat

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitäile

sanitare abilitate;

findepline_te conditiile de studii _i, dup caz, de vechime sau alte condiii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;

8) nu a fost condamnatä definitiv pentru sávâr_irea unei infraciuni
contra statului ori contra autoritäii,
impiedicã înfäptuirea justiiei,

de serviciu sau în legätur

contra umanitäii,
cu serviciul, care

de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei

infractiuni sávâr_ite cu intentie, care ar face-o incompatibilä cu exercitarea

functiei, cu exceptia situaiei

în

care a

intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare în vederea participärii la concurs _i a ocuprii

funciei

contractuale sunt:
1. Studii gimnaziale care îndeplinesc condiiile

prevzute

de lege pentru functia de

îngrijitor;
2. Vechime: nu se solicit.

Concursul se va organiza conform calendarului urmtor:

Proba practic în data de 19.03.2021, ora 1230, la sediul instituiei;
Proba interviu în data de 22.03.2021, ora 100, la sediul instituiei.

Dosarul de înscriere la concurs:
Cf. HG 286
urmtoarele

2011, actualizat , art. 6 dosarul de concurs care va conine

documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresat

conductorului

autoritii

sau instituiei

publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atest

identitatea, potrivit

legii, dup caz;
3. copile documentelor care s

ateste nivelul studiilor _i ale altor acte care atest

efectuarea unor specializäri, precum _i copile documentelor care atest
îndeplinirea conditjilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituia

public;
4. cazierul judiciar sauo declaraie
penale care s-l fac
5.

pe propria räspundere c nu are antecedente

incompatibil cu funcia

Certificat de integritate comportamental

6. adeverintä medical

pentru care candideaz;
emis de IPJ Galati.

care så ateste starea de säntate

cu cel mult 6 luni anterior derulrii

candidatului sau de ctre

unitäile

corespunztoare

concursului de ctre

eliberat

medicul de familie al

sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.
Adeverinta care atest

starea de sntate

conine,

în clar, numrul,

data, numele

emitentului _i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sntii.

selecia dosarelor, care a depus o declaraie pe proprie
de a completa dosarul de
antecedente penale, are obligaia

Candidatul declarat admis la
c

rspundere
concurs cu

nu are

originalul

judiciar, cel

cazierului

mai târziu

pânä la data desfä_urrii

primei

probe a concursului.

Copia

dup

sau,

actului de identitate,
caz,

adeverintele

vederea verificrii

copiile

care

atest

documentelor de studii

vechimea,

copilor cu

conformitäii

vor

_i carnetul de munc

fi prezentate

_i în original în

acestea.

Probele de concurs:
a) Proba practicä;
b) interviul

Concursul se va organiza conform calendarului urmtor:
Nr.
crt.

Data/Ora

Activiti

în Monitorul Oficial, partea alll-a
la secretariatul unitäii)
Depunerea dosarelor deconcurs (

Publicarea anunului

1
2

26.02.2021

03.03.2021-17.03,2021
între orele 900 1600
18.03.20021 ora 1000

3
4

Selectia dosarelor

18.03.2021 ora 1200

Rezultatul selectiei dosarelor

Contestatii privind
Rezultatele

rezultatul selectiei dosarelor

privind selectia dosarelor

contestaiilor

5 Probapractic
6 Afi_area rezultatelorîn urma probei practice
7

Interviul

Contestatii privind interviul
8

9

Afi_area

rezultatelor în

interviul

urma

Afi_area rezultatului final

al

contestaiilor

concursului

Notä:
Cf. HG 286/ 2011, actualizat,

art.

privind

18.03.2021 ora 120 - 1400
18.03.2021 ora 160
25.03.20021 ora 1230

25.03.2021 ora 16
26.03.2021 ora 9,00
26.03.2021 ora 1200 - 1400
26.03.2021 ora 1500
26.03.2021, ora 1600

la interviu se
24, alin. 8: întrebärile i rspunsurile

înregistreazðaudio-video;

Dat

probei
fiind specificul postului,rezultatul

practice nu se contestä.

3

Cf. HG 286 / 2011, actualizat, art. 18 alin. 3: se pot prezenta la urmatoarea etapä
numai candidaii

declarai admi_i la etapa precedenta.

Cf. HG 286/2011, actualizat, art. 28, sunt declarai admi_i candidatii care au obtinut la
cele dou probe (probd practic

_i interviu), minimum 50 de puncte.

.Cf. HG 286/ 2011, actualizat, art. 30, alin. 4: se consider

admis candidatul care a

obtinut cel mai mare punctaj dintre candidoti care au concurat pentru acela_i post,
cu conditia ca acestia s fi obtinut punctajul minim necesar;

.Cf. HG 286/ 2011, actualizat, art. 30, alin. 1: candidatuldeclarat admis este obligats
se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afisärii

rezultatului final.

Relati suplimentare se pot obine

la sediul $colii Gimnaziale Nr.28 Galai,

Rosiori, Nr.31, tel/fax 0236 433413, persoan

strada

de contact secretar _ef Camelia

Zäinescu.

Director,

Prof. Camelia BUCSA
Secretar _ef,
Camelia Zäinescu
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