ANUNT CONCURS MUNCITOR-FOCHIST
ȘcoalaGimnazială Elena Doamna , cu sediul în Tecuci str Costache Racovita , număr 24b ,
organizează concurs în vederea ocupări pe perioadă nedeterminată a fracțiunii de 1 post muncitor I Gfochist, , descrise astfel :
I.

1 .post Muncitor intretinere I G -Fochist –Compartiment nedidactic;

II -Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține
următoarele documente:
cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
curriculum vitae – CV;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor ;
6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează. (Candidatul declarant admis la selecţia dosarelor,
care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia
de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului);
7. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului, de către medicul de familie;
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta însoţite de documentele originale, iar ele se certifică
pentru conformitate cu originalul de către secretarul Comisiei de concurs.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada -1.02.2021-19.02.2021ora 1600
1.
2.
3.
4.

III. Condiţii generale de participare la concurs:
Pentru a ocupa un post vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform
art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu
modificările și completările ulterioare:
-

are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exerciţiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

-

îndeplineşte condiţiile de studiişi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
nu a fost condamnată definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
IV. Condiţii de participarespecifice:

-

absolvent cel putin studii generale ;
autorizație ISCIR sau adeverință pentru cazane de joasă presiune in caz contrar disponibilitatea de a
participa la cursuri de specializare.
Vechime în muncă minim 5 ani (constitue un avantaj)

V. Concursul va avea loc la sediul Școli Gimnaziale Elena Doamna Tecuci în data de:
- 01.03.2021 ora 8.00 – proba scrisă
-04.03.2021 ora 8.00 – proba practica
- 09.03.2021, ora 8.00 – interviul;
VI BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE MUNCITOR





Legea nr. 1/2011 - legea educației , cu modificările și completările ulterioare ;
Legea nr.319/2006 – legea securității și sănătății în muncă cu normele de aplicare ;
Legea 307/2006-Legea apararea impotriva incendiilor
Legea 64/2008 –privind fuctionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor
de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibili

 H.G. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în

muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

VII - CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE muncitor
ETAPA DE CONCURS
PUBLICARE ANUNȚ
DEPUNEREA DOSARELOR
SELECȚIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE
AFIȘAREA REZULTATE
PERIOADĂ CONTESTAȚII - SELECȚIE DOSARE
AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII
PROBA SCRISĂ
(cei ”admiși” la selecția de dosare)
AFIȘAREA REZULTATE
PERIOADĂ CONTESTAȚII - PROBA SCRISĂ
AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII
PROBA PRACTICĂ
(cei ”admiși” la proba scrisă)
AFIȘAREA REZULTATE
PERIOADĂ CONTESTAȚII - PROBA PRACTICĂ
AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII
INTERVIU (cei ”admiși” la proba practică)
AFIȘAREA REZULTATE
PERIOADĂ CONTESTAȚII - PROBA DE INTERVIU
AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII
AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE

DATA
1.02.2021
-1.0219.02.2021
24.02.2021
24.02.2021
25.02.2021
26.02.2021
1.03.2021
1.03.2021
2.03.2021
3.03.2021
4.03.2021
4.03.2021
5.03.2021
6.03.2021
9.03.2021
9.03.2021
10.03.2021
11.03.2021
11.03.2021

INTERVAL
ORAR
Ora 16.00
Ora 8.00
Ora 14.00
Ora 8.00-16.00
Ora 14.00
Ora 8.00
Ora 14.00
Ora 8.00-16.00
Ora 14.00
Ora 8.00
Ora 14.00
Ora 8.00-16.00
Ora 14.00
Ora 8.00
Ora 14.00
Ora 8.00-16.00
Ora 14.00
Ora 14.00

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, tematica şi bibliografia
stabilita se afişează la sediul instituţiei.
Relații suplimentare se obțin la sediul Scoli Gimnaziale Elena Doamna Tecuci , Str Costache Racovita nr
24B Județul Galati, telefon 0236811866.

Director,
Prof.Lefter Adriana

