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Liceul Teoretic'oMiron Costin" Iaqi
anunta or ganrzarea concu ului pentru ocuparea funcliei contractuale vacante
de ingrijito
1 post perioadi determinata

-

Pentru a ocupa un post
tractual vacant sau temporar vacant candida{ii trebuie
sd indeplineascd urmdtoarele condilii generale, conform u1.3 al Regulamentuluicadru aprobat prin Hotdr6rea uvernului nr.286 din23 martie 2011, cu modificdrile
qi completdrile ulterioare:

a) are cetblenia romdn6,
sau a statelor aparlrndn
Romdnia;
b) cunoagte limba romAnd,
c) are vdrsta minimd regl
d) are capacitate deplind
e) are o stare de sdnState
atestatd pe baza adeverin
unitdlile sanitare abilitate;
f) indeplinegte condiliile
specifice potrivit cerinle
g) nu a fost condamnatd
umanitSlii, contra statului
serviciul, care impiedicd
coruplie sau a unei in
incompatibild cu exercit
reabilitarea.

Condifiile specifice necesa
funcfiei contractuale, con

dlenie a altor state membre ale uniunii Europene

Spaliului Economic European qi domiciliul in
scris qi vorbit;
ntat6, de prevederile legale;
exercltlu;
corespunzdtoare postuiui pentru care candideaz6,,
i medicale eliberate de medicul de familie sau de

studii Ei, dupd caz, de vechime sau alte conditii
postului scos la concurs;
finitiv pentru sdvdrEirea unei infracliuni contra
i contra autoritelii, de serviciu sau in legdturd cu
infdptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de
iacliuni sdvdrqite cu intenlie, aare ar face-o
a funcliei, cu exceplia situaliei in care a intervenit

in vederea participirii la concurs gi a ocupirii
rm art,4 al Regulamentului-cadru aprobat prin

II.G.n r.2 86 l20ll, cu modifi c rile qi completirile ulterioare, sunt:

)

flexibil (dupb amiazd)
infat, de starea de curdfenie qi igiend in sectorul

Rdspunde de inventarul i
repartizat
Cunogtin{e in domeniul sd FrtF4ii in rnunc6, PSI, igiena muncii
Cunostinle de legislalie
cifice locului de muncd

Conform art. 6 al Resul
tului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unul post vacant sa temp orar v acant core spunzdtor funcf ii lor contractuale
din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii
vor prezenta un dosar
concurs care
contine urmltoarele

e

va

documente:
L cererea de
invdtdmAnt;
2.

inscriere

I

actului de identitate certificate de nastere-

concurs adresatd conducdtorului institutiei
inal gi copie

de

;

o

iginal gi copie, dupb caz certifrcate de cdsdtorie

orlglnal El cople;
4. diploma de absolvire/ ce
5. carnet de munca - ori
Revisal, dupd caz;

lificare - orisinal
Ei copie, sau adeverinle funclionare, gomaj,

3.

t.

6. cazierul iudiciar sau

o

antecedente penale care
candideazd:

declaratie pe probria rdspundere cd nu are
s6-l facd incompatibil cu funclia pentru care

7. adeverintl medicali cd e te apt din punct de vedere medical
8. curriculum vitae at, care va cuprinde; numele, prenumele, vdrsta,
docmiciliul, studiile
vite, locuirle de muncd qi funcliile ocupate in
perioadele inscrise in dov

dovezile care atestd vechimea in munc6.

In cazul in care candidatul

une o declaralie pe proprie rdspundere cd nu are
antecedente penale, in cazul i care este declarat admis la selec{ia dosarelor, acesta
are obligafia de a completa
sarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel
mai tdrziu pdnd Ia data desfbq rdrii primei probe a concursului.

Detalii privind condiliile

s

ifice gi bibliografia de concurs sunt disponibile

ii suplimentare se pot obline la sediul Liceului Teoretic
"Miron Costin" Iasi din Str.M atini nr. 12. telefon 02321257 408.
acce sdnd p"ag_in_a.ofic

ip_l

4. Rela

Condi ii de desfd urare a co
Depunerea dosarel
noiembrie 2020la
9oo

_

ului:
se va face in perioada 6 noiembrie 2020 - 12
iul Liceului Teoretic,,Miron Costin" Iaqi intre orele

16oo

Seleclia dosarelor
Liceului Teoretic,,

i afiqarea rezultatelor 13.11 "2020 ora i 400 Ia sediul
iron Costin" Iasi

Depunere contestati selectie dosare 13.11 .2020 ora 1400-1600 la sediul
Liceului Teoretic ,, iron Costin" Iasi

Afiqare rezultate
Liceului T'eoretic,

testalie seleclie dosare i6.11.2020 ora

1300

la sediul

iron Costin" Iasi

sfbqura vineri, 20 noiembrte 2020 ora 1300 la sediul
Liceului Teoretic.. iron Costin" Iasi
Proba scrisd se va

Proba interviului se va desfdgura vineri, 20 noiembrie ora 1400 la sediul
Liceului Teoretic ,, iron Costin" lagi

Rezultate probi s is6 vineri, 20 noiembrie
Liceului Teoretic ,, iron Costin" Iasi

2020 ora 1600 la sediul

Depunere contestali probd scrisd luni 23 noiembrie 2020 intre orele
10oo la sediul Liceu ui Teoretic,,Miron Costin" Iaqi

Rezultate contestati probd scrisd Iuni 23 noiembrie 2020 ora
la sediul Liceului T retic,,Miron Costin" Iagi
Afisarea rezultatelo finale Iuni23 noiembrie 2020 ora

Bibliografie:

ulleleare;
Gunostinte de igiena muncii
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