
INSPECTORATUL �COLAR JUDETEAN GALA�I 
^cOALA GIMNAZIALÀ NR.28 GALATi 
Str. Ro_iori Nr.31 
TELIFAX: 0236/433413 

www.scoala2 8gl.ro 

ERA OALA GIMM 

MINISTERUL 

ON NI EDUCA�IEI 
oRzU Emai: scoala28ql@yahoo.com 

ANUNT DE cONCURS 

Scoala Gimnazial� Nr.28 din Gala�i organizeaz� concurs pentru ocuparea pe 

perioad� nedeterminatä a functiei contractuale de execu�ie, vacante, bibliotecar 1 S, 

1 norm�. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant candida�ii trebuie s� îndeplineasc� 
urm�toarele condi�ii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG 

nr.286/23.03.2011, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 

a) are cet��enia român�, cetä�enie a altor state membre ale Uniunii Europene 

statelor apar�inând Spa�iului Economic European _i domiciliul în România; 

b) cunoa_te limba romän�, scris �i vorbit; 

c)are varsta minim� reglementat� de prevederile legale; 

d) are capacitate deplin� de exerci�iu; 

e) are o stare de s�n�tate corespunzätoare postului pentru care candideaz�, atestat� 

pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit��ile 

sanitare abilitate; 

f) îndepline_te condi�iile de studii �i, dup� caz, de vechime sau alte condi�ii specifice 

potrivit cerintelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnat� definitiv pentru s�vâr_irea unei infrac�iuni contra umanit��ii, 
contra statului ori contra autorit��ii, de serviciu sau în leg�tur� cu serviciul, care 

împiedic� înfäptuirea justi�iei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei 

infractiuni s�vâr_ite cu inten�ie, care ar face-o incompatibil� cu exercitarea func�iei, 

cu exceptia situa�iei în care a intervenit reabilitarea. 
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Conditiile specifice necesare în vederea particip�rii la concurs �i a ocup�rii func�iei 

contractuale sunt: 

1. Studii superioare care îndeplinesc condi�iile prev�zute de lege pentru func�ia de 

bibliotecar; 

2. -cuno_tinte de utilizare �i operare PC (EXCEL, wORD); 

3. Vechime: nu se solicit�. 

Concursul se va organiza conform calendarului urm�tor: 

Proba scris� în data de 27.01.2022, ora 100, la sediul institutiei; 

Proba interviu în data de 31.01.2022, ora 100, la sediul institu�iei. 

Dosarul de înscriere la concurs: 
Cf. HG 286/2011, actualizat, art. 6 dosarul de concurs care va con�ine urm�toarele 

documente: 

1. cererea de înscriere la concurs adresat� conducätorului autorit��ii sau institu�iei 

publice organizatoare; 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atest� identitatea, potrivit

legii, dupa caz, 

3. copile documentelor care s� ateste nivelul studiilor _i ale altor acte care atest� 

efectuarea unor specializ�ri, precum _i copile documentelor care atest� îndeplinirea 

condi_ilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institu�ia public�; 

cazierul judiciar sau o declara�ie pe propria r�spundere c� nu are antecedente 4. 

penale care s�-l fac� incompatibil cu functia pentru care candideaz�; 

5. Certificat de integritate comportamental� emis de IPJ Gala�i. 

6. adeverin�� medical� care s� ateste starea de sän�tate corespunz�toare eliberat� cu 

cel mult 6 luni anterior derulärii concursului de c�tre medicul de familie al 

candidatului sau de c�tre unit��ile sanitare abilitate; 

7. curriculum vitae. 

Adeverinta care atest� starea de s�n�tate conine, în clar, num�rul, data, numele 

emitentului �i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sänätä�ii. 
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Candidatul declarat admis la selec�ia dosarelor, care a depus o declara�ie pe proprie 
r�spundere c� nu are antecedente penale, are obliga�ia de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pân� la data desfä_ur�rii primei 
probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii, vor fi prezentate _i în 

original în vederea verific�rii conformitäjii copiilor cu acestea. 

Probele de concurS: 
a) Proba scris�; 

b) interviul 

Concursul se va organiza conform calendarului urm�tor: 
Nr. 

Activit��i Data/Ora crt. 

1. Publicarea anuntului în Monitorul Oficial, partea a ll-a 04.01.2022 
Depunerea dosarelor de concurs (la secretariatul unit��ii) 

2. 10.01-21.01.2022 
între orele 1000 1600 

3. Selec�ia dosarelor 

4. Rezultatul selec�iei dosarelor 
5. Contesta�ii privind rezultatul selectiei dosarelor 

Rezultatele contesta�iilor privind selec�ia dosarelor 

25.01.2022 ora 1000 

25.01.2022 ora 1300 

25.01.2022 ora 1300- 1500 
6. 26.01.2022 ora 1700 
7. Proba scris� 

8. Afi_area rezultatelor în urma probei scrise 
9. Contesta�ii privind rezultatul probei scrise 
10. Rezultatele contesta�iilor privind proba scris� 

11. Interviul 
12. Rezultatele interviului 
13. Contesta�ii privind interviul 

Afi_area rezultatelor în urma contesta�iilor privind 

27.01.2022 ora 10o0 
27.01.2022 ora 1600 
28.01.2022 ora 900 1100 
28.01.2022 ora 160 
31.01.2022 ora 100 
31.01.2022 ora 1300 

31.01.2022 ora 1300 1400 
31.01.2022 ora 1600 14. 

interviul 
15. Afi_area rezultatului final al concursului | 31.01.2022 ora 1700 

Not�: 

Cf. HG 286/2011, actualizat, art. 24, alin. 8: proba scris� �i interviul se înregistreaz� 
audio-video; 
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Cf. HG 286 / 2011, actualizat, art. 18 alin. 3: se pot prezenta la urmätoarea etap� 
numai candida�ii declara�i admi_i la etapa precedent�. 

Cf. HG 286/ 2011, actualizat, art. 28, sunt declara�i admi_i candida�ii care au ob�inut 
la cele douä probe (prob� scris _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 candida�ii care au concurat pentru acela_i post, cu 

conditia ca acestia s� fi ob�inut punctajul minim necesar; 

Cf. HG 286/ 2011, actualizat, art. 30, alin. 1: candidatul declarat admis este obligat s� 
se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afisäri 
rezultatului final. 

Relatii suplimentare se pot ob�ine la sediul ^colii Gimnaziale Nr.28 Gala�i, strada 

_ef Rosiori, Nr.31, tel/fax 0236 433413, persoan� de contact secretar _ef 

Camelia Z�inescu. 

Director, 

Secretar _ef, Prof. Camelia-Elena BUC^A 

Camelia Z�inescu 

GAYA SRUL 
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