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Liceul Teoretic "Miron Costin" Iasi
anuntd, organizarea concursului pentru ocuparea

de

PAZNIC

-

L

post

func(iei contractuale vacante

perioadi Nedeterminata

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie
sd indeplineascd urmdtoarele condilii generale, conform art.3 a1 Regulamentuluicadru aprobat prin HotdrArea Guvemului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificdrile
Ei completdrile ulterioare :
a) are cetdlenia romdn6, cetd{enie a altor state membre ale Uniunii Europene

sau

a statelor

apar{inAnd Spafiului Economic European

qi domiciliul in

RomAnia;
b) cunoagte limba romdn6, scris qi vorbit;
c) are v6rsta minimd reglementatd de prevederile legale;
d) are capacitate deplind de exerciliu;
e) are o stare de sendtate corespunzdtoare postului pentru care candideaz1,
atestatd pe baza adeverinfei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitdlile sanitare abilitate;
fl indeplineqte condiliile de studii qi, dupd caz, de vechime sau alte condilii
specifice potrivit cerinlelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvArgirea unei infractiuni contra
umanitdlii, contra statului ori contra autoritAlii, de serviciu sau in legdturdL cu

serviciul, care impiedicd infiptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de
coruplie sau a unei infrac{iuni sbvArqite cu intentie, care ar face-o
incompatibild cu exercitarea funcliei, cu excepfia situafiei in care a intervenit
reabilitarea.

Condi{iile specifice necesare in vederea participirii la concurs qi a ocupirii
func{iei contractuale, conform art,A al Regulamentului-cadru aprobat prin
H.G.nr.286/2011, cu modificirile gi completdrile ulterioare, sunt:

)

>
F

)
)
)

Studii generale sau medii
AbilitAfl de muncd in echip6
Disponibilitate pentru program flexibil (dupd amiazd)
Rdspunde de inventarul incredinfat, de starea de curdlenie qi igiend
repartizat
CunogtinJe in domeniul sendtdlii in munc6, PSI, igiena muncii
Cunostinle de legislalie specifice locului de muncd

in

sectorul

conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdlor funcfiilor contractuale
din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii

vor

prezenta
documente:

un dosar de concurs care

1. cererea de inscriere

la

va

contine urmitoarele

concurs adresatd conducdtorului instituliei de

invd{dmdnt;

2. actului de identitate - original gi copie ;
3. certificate de n4stere- original qi copie, dttpd caz certificate de .cdsdtorie
original Ei copie;
4, diploma de absolvire/ certificat calificare - orisinal si copie;
5. carnet de munci - original gi copie, sau adeverinie funcfionare, gomaJ,
Revisal, dupS,caz;
6. cazierul iudiciar sau declaratie pe propria rispundere c6 nu are antecedente
penale care shl facd incompatibil cu funclia pentru care candideazd;
7. adeverinti medicali cd este apt din punct de vedere medical
8. curriculum vitae - semnat, care va cuprinde; numele, prenumele, v6rsra,
domiciliul, studiile absolvite, locurile de munc6 gi funcgiile ocupate in
perioadele inscrise in dovada/dov ezile care atestd vechimea in muncd.

in situalia in

care candidatul depune o declaralie pe proprie rdspundere cd nu are
antecedente penale gi este declarat admis la seleclia dosarelor, acesta are obligalia de
a completa dosarui de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tdrziu pan6 la
data desfbEurdrii primei probe a concursului.

Reiajii suplimentare se pot ob{ine 1a sediul Liceului reoretic "Miron costin" Iasi din
Str.Musatini nr. 12, telefon 02321257 408.

Conditii de desfisurare a concursului:

-

Depunerea dosarelor se va face in perioada 8 noiembrie 2O2I * 19
noiembrie 2021 Ia sediul Liceului Teoretic ,,Miron Costin,, Iagi intre orele
900

-

_

1500

Seleclia dosarelor qi afiqarea rezultatelor 24.11.2021 ora 1400 la sediul
Liceului Teoretic ,,Miron Costin" Iaqi
Depunere contestatie selectie dosare 25.1r.2021 ora 1400-1600 la sediul
Liceului Teoretic ,,Miron Costin" Iaqi
Afiqare rezulrate contestalie seleclie dosare 26.1r.202r ora 1200 la sediul
Liceului Teoretic ,,Miron Costin" Iagi

-

Proba scrisd se va desfdqura 9 decembrie 2021 ora
Teoretic ,,Miron Costin" Iagi
Proba interviului se va

desfdgura L0 decembrie

1000

la sediul Liceului

2021. ora !200

la

sediul

Liceului Teoretic,,Miron Costin" lagi

-

Rezultate probd scrisd vineri, 10 decembrie 2027 ora 1600 1a sediul
Liceului Teoretic ,,Miron Costin" Iasi
Depunere contestalie probb scrisd 13 decembrie 2027 intre orele 900-1100
la sediul Liceului Teoretic ,,Miron Costin" Iagi
Rezultate contestatie probd scrisd 14 decembrie 2021 ora l50ola sediul
Liceului Teoretic ,,Miron Costin" Iagi
Afisarea rezultateior finale 15 decembrie 2027 ora 1500

Bibliografie:
ea nr.333
persoanelor, cu

obiecti
modificirile Fi completdrile ulterioare;
Legea nr. 319/2006 priviullsgcufilarLeatsi sdndtatea in munc6. cu modificdrile
si compietdrile ulterioare;
Legea nr. 307 12006 privind situafiile de urgenld, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

organizare qi funclionare in unitdiile de inv6t6m6nt
preuniversitar aprobat prin OMEC nr. 5 4 41 I 3 1 .08.2020
Regulamentul

de

DIRECTOR,
-Necoari Marnela

LICEUL TEORETIC " MIRON COSTIN" IASI

ANUNT
Avdnd in vedere:
Dispozi{iile arr.12 din HOTARAREA

nr,l130

din

22 octombrie 2021

nentru

modificarea anexelor nr.2 qi 3 la Hotdrdrea Guvernului nr.r090l202t piivino
prelungirea stdrii de alertdpe teritoriul Rom6niei incepdnd cu data de 10 octombrie
2021, precum Ei stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19;
Pentru derularea concursului de ocupare a postului v acan," organizat de cdtre
Liceul Teoretic "Miron Costin" Iaqi, se instituie urmdtoarele m6suri:
1. Accesul candidafilor la probele de concurs desfbqurate in incinta unitelii,
este permisd doar persoanelor care fac dovada vaccindrii impotriva virusului
SARS-cov-2 gi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, care prezintd" rezultatul negativ a1 unui test RT-pcR
pentru infec;ia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infeclia de
virusul SARS-cov-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se afl6 in
perioada cuprinsd intre a 75 a zi qi a 1 80 a ziL ulterioard confirmdrii infectarii
cu virusul SARS-CoV-2.
2, Pentru persoanele care nu fac dovada vaccindrii irnpotriva virusului SARSCoY-Z, care nu prezintd rezultatul negativ al unui test RT_pCR pentru
infecJia cu virusul sARS-cov-2 nu mai vechi de '12 ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infeclia cu virusul SARS-

cov-2 nu mai vechi

de 48 ore, respectiv care nu se afld in perioada cuprinsd

intre a 15 a gi a 180 azitlterioard, confirmdrii infectdrii cu virusul SARScoY-2, preluarea dosarelor de candidaturd se organizeazd in condilii care
sd asigure respectarea mdsurilor de prevenire a rdspandirii SARS-cov-2.

Director,
-Necoard Marnela

'f;w,,bt
'i

-,1
O:,F

fl

!-e/4

t7

