ȘCOALA GIMNAZIALĂ
MIREȘU MARE

Nr. înreg. 1146/.22.07.2022
ANUNȚ
Școala Gimnazială Mireșu Mare din Mireșu Mare
organizează concurs pentru ocuparea
unui post de ÎNGRIJITOR – 0,5 normă – perioadă determinată (01.09.2022 – 23.06.2023)

-

-

În conformitate cu:
Art. 30 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările
ulterioare,
HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacnt sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin: HG
1027/2014. HG 427/2015, HF 269/2016,
În temeiul Legii nr. 55/2020 modificată prin Legea nr. 203/16.09.2020, art. II.
Art. 91 din Legea nr. 1/2011 privind Legea Educației Naționale;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să
îndeplinească conform art. 3 al Regulamentului cadru aprobat prin HG 286/23.03.2011, cu
modificările și completările ulterioare, următoarele:
I. CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) are cetățenie română și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris si vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului
ori contra autorității, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de
fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o
incompatibila cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea.
II. CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) Studii profesionale/medii
b) Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ
c) Abilități pentru munca în echipă
d) Disponibilitate pentru program flexibil
e) Disponibilitate pentru îndeplinirea și altor sarcini decât cele trasate prin fișa postului
f) Cunoștințe în legislația specifică locului de muncă
g) Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de
muncă din motivele prevăzute de art. 56 lit. g), h) şi art. 61 lit. (a), (b) sau (c) din Legea nr.
53/2003 – Codul Muncii, republicat 2019.
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III.
DOSARUL DE CONCURS, va cuprinde următoarele documente:
Conform art. 6 al Regulamnetului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și 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:
1.Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității care organizează concursul;
2. Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
3. Copia documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale
postului;
4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz o adeverință care să ateste
vechimea în muncă, în meserie și în specialitatea studiilor/Raport Revisal completat la zi;
5. Cazierul judiciar;
6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către
medicul de familie, cu cel puțin 6 luni anterior datei concursului,
8. Curriculum vitae.
Actele depuse în dosarul de concurs vor fi prezentate și în original, în vederea verificării
conformității.
IV.
PROBE CONCURS
1. Selecția dosarelor de înscriere se va nota cu Admis/Respins;
2. Proba practică minim 50 de puncte – maxim 100 de puncte;
3. Interviu minim 50 de puncte – maxim 100 de puncte;
 Comisia va selecta dosarele depuse pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.
 Doar candidații declarați admiși în urma acestei selecții pot participa la proba
practică.
 Se prezintă la proba de interviu doar candidații admiși la proba practică.
 Candidații pot contesta numai evaluarea propriilor dosare.
 Interviul nu poate fi contestat.
V. CALENDARUL CONCURSULUI
Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale Mireșu Mare, cu
sediul în loc. Mireșu Mare, strada Acad. Ioan Pop, nr. 1, județul Maramureș, în timpul
programului de lucru cu publicul între orele 8.00 – 16.00, conform graficului.
Etapa de concurs
Publicarea anunțului
Depunerea dosarelor
de înscriere
Verificarea și
validarea dosarelor
Afișarea listei cu
dosarele eligibile

Data/perioada
31.07.2022
01.08.202209.08.2022
10.08.2022

Zilnic 8.00-16.00

Observații
Site-ul/sediul unității
Secretariatul unității

8,00 -11.00

Sediul unității

10.08.2022

11,00

Sediul unității

Ora
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Depunerea
contestațiilor
Soluționarea
contestațiilor
Afișarea rezultatelor
după contestații
PROBA PRACTICĂ
Afișarea rezultatelor
Depunerea
contestațiilor
Soluționarea
contestațiilor
INTERVIU
Afișarea rezultatelor
finale

10.08.2022

11,00-13,00

Secretariatul unității

10.08.2022

13,00-14,00

Sediul unității

10.08.2022

14,30

Sediul unității

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
12.08.2022
08,00-10,00
12.08.2022
10,30
12.08.2022
11.00 - 11.30

Sediul unității
Sediul unității
Secretariatul unității

12.08.2022

11.30 – 12.00

Sediul unității

12.08.2022

12.30 -14,30

12.08.2022

15,00

Proba interviului nu se
contestă
Sediul unității

Notă: Punctajul minim pentru fiecare probă este de 50 de puncte din maxim 100
puncte. Candidații care nu au obținut 50 puncte la proba practică nu pot participa la
următoarea probă. Media finală este media aritmetică a punctajelor celor 2 probe.
Toate etapele de concurs se desfășoară la sediul Școlii Gimnaziale Mireșu Mare, cu sediul
în loc. Mireșu Mare, strada Acad. Ioan Pop, nr. 1, județul Maramureș.

Director,
Prof. Merciu Dorel
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