LICEUL TEORETIC „SFÂNTA MARIA”
Str. Gheorghe Doja nr. 81, Galaţi
Tel. /Fax: 0236/418310
E-mail: sfmaria_gl@yahoo.com

ANUNȚ CONCURS 2 POSTURI VACANTE
Ingrijitor I-M, muncitor școală I-M
Liceul Teoretic ”Sfânta Maria” Galați organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a următoarelor funcţiei contractuale:
- 1 post MUNCITOR I - studii medii;
- 1 post ÎNGRIJITOR I - studii medii;
Nivelul posturilor fiind unul de execuție. Concursul se organizează având în vedere HG
nr.286/2011 cu modificările și completările din HG nr. 1027/2014 și O.G. nr.90/2017,
Legea 80/2018, O.G. nr.114/2018
Termenul de depunere al dosarelor este 06.11.2020, ora 1100, la secretariatul liceului.
CONȚINUTUL DOSARULUI DE CONCURS (conform art.6, HG. Nr.286/2011, cu
modificările ulterioare):
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta dosarul de concurs care va
conţine următoarele documente:
a)Cerere
de
înscriere
la
concurs
adresată
conducătorului
unității;
b) copie de pe buletin/cartea de identitate/pasaport sau dovada de
rezidenta/certificate
naștere/certificate
căsătorie;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;
d)copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea
în muncă;
e) cazierul judiciar, în original și certificat de integritate comportamentală,
f) adeverinta medicală eliberata de catre medicul de familie al angajatului, care sa
ateste ca este apt de munca, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului;
g) curriculum vitae
Menționăm că verificarea se va face după actele prezentate în original.
(2) Actele prevăzute la alin.(1) lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.
CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI (conform art.3, HG
nr.286/2011, cu modificările ulterioare):
a. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic – European şi domiciliul în România;
b. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
d. are capacitate deplină de exerciţiu;
e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează , atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de medicina muncii sau de unităţile
sanitare abilitate;
f. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g. nu a fost condamnat definitiv 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.
Probele de concurs
Concursul constă în următoarele etape succesive:
a) selecția dosarelor de înscriere
b) probă practică
d) interviul (prezentarea și analiza C.V. - ului)
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
NOTĂ: Conform HG 286/2011 sunt declaraţi admişi la proba practică, candidaţii care au
obţinut minim 50 de puncte;
GRAFIC DE DESFĂŞURARE
29.10.2020
Publicarea anunțului
29.10.2020 – 06.11.2020 – ora Depunerea dosarelor de concurs
1100
10.11.2020 – ora 900
Selecția dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor
selecției dosarelor
12.11.2020 – orele 900 - 1100
Depunerea
eventualelor
contestații
privind
rezultatul selecției dosarelor.
13.11.2020
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la
contestații selecție dosare
00
00
20.11.2020 – orele 9 - 10
Susținerea probei practice
20.11.2020 – ora 1030
Afișarea rezultatelor la proba practică
20.11.2020 – ora 1100
Susținerea probei interviu
30
20.11.2020 – orele 15
Afișarea rezultatelor
23.11.2020 – orele 800 - 1000
Depunerea eventualelor contestații
24.11.2020 – orele 1030 - 1200
Soluționarea eventualelor contestații
30
24.11.2020 – ora 12
Afișarea rezultatelor finale
Candidaţii pot contesta numai propriile lucrări.
Relaţii suplimentare se obţin de la secretariatul Liceului Teoretic „Sfanta Maria”
Galati, tel. 0236418310.

Director,
Prof. CHISCOCI OLGUȚA

