ȘCOALA GIMNAZIALĂ,, RADU VODĂ,,
FETEȘTI-IALOMIȚA

Nr. 5539/03.11.2022

ANUNȚ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,RADU VODĂ” FETEȘTI
organizează CONCURS
Pentru ocuparea a 1 post vacant de îngrijitor - pe perioadă nedeterminată și 1 post vacant
de paznic – pe perioadă nedeterminată în data de 29.11.2022, ora 10.00, locul de desfăşurare al
concursului – sediul unităţii şcolare. Dosarele de concurs se vor depune în perioada 07.11.202218.11.2022, la secretariatul unităţii şcolare, tel: 0243369743.
Conţinutul dosarului de concurs:
- Cerere de înscriere la concurs;
- Copie carte de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
- Copia carnetului de muncă, sau, după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie;
- Raport REVISAL;
- Cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil
cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care depune la înscriere
declaraţie pe proprie 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;
- Curriculum vitae;
- Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, eliberată
cu cel mult 6 luni, anterior derulării concursului, de medicul de familie al candidatului;
Actele depuse la dosarul de înscriere, în copie, vor fi prezentate şi în  original, în vederea verificării.

Condiţiile specifice şi generale necesare.
Condiţii specifice:
- Studii medii;
- Disponibilitate la program flexibil;
- Vechime – nu necesită vechime;
- Abilități de comunicare;
- Atestat agent de pază – pentru postul de paznic;
- Forța și rezistența fizică;
-Inteligența practică (sesizare rapidă și soluționarea defecțiunilor mecanice sau de organizare a locului de muncă)
- Disciplina, punctualitate, spirit de echipă
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- Capacitatea de a-și asuma răspunderi

Condiţii generale :


să fie cetăţean român sau cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;


să cunoască limba română, scris şi vorbit;



să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale



să aibă capacitate deplină de exerciţiu;



să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;


să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit

cerinţelor postului scos la concurs;


să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor 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.

Probe de concurs:


selecția dosarelor de înscriere 28.11.2022, ora 14.00;



proba scrisă 29.11.2022, ora 10.00;



interviu/probă practică 29.11.2022, ora 14.00 ;

Bibliografia pentru postul de paznic:
-Legea 1/2011- Legea Educației Naționale cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (cap. 2
sectiunea II)
- Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată conf. HG 1002/23.12.2015)
- Legea 319/14.07.2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.

Bibliografia pentru postul de îngrijitor:
-Legea 1/2011- Legea Educației Naționale cu completările și modificările ulterioare;
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-Noţiuni fundamentale de igienă la nivelul unităţilor şcolare;
-Norme N.T.S.M / P.S.I. prevăzute în Legea 319/ 2006 cu completările şi modificările ulterioare
Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale:
- Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Scolii Gimnaziale ‘Radu Vodă’’ Fetești
din str. Luminii, nr.1 în perioada 07.11-18.11.2022, în intervalul 10.00-14.00.
-Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0243/369743 sau la secretariatul școlii.
-Concursul va avea loc la sediul Scolii Gimnaziale ,,Radu Vodă’’ Fetesti, conform graficului de
mai jos.
Etapa de concurs
Data /perioada
Depunerea dosarelor de concurs
07.11-18.11.2022 între orele 10.00-14.00
Afișarea rezultatului etapei de selectie a 28.11.2022, ora 14.00
dosarelor
Proba scrisă
29.11.2022 ora 10.00
Afișarea rezultatelor pentru proba scrisa
29.11.2022 ora 13.00
Interviu/Probă practică
29.11.2022 ora 14.00
Afișarea rezultatelor finale
29.11.2022 ora 16.00
Depunerea contestațiilor
05.12.2022 ora 9.00-12.00
Soluționarea contestațiilor
05.12.2022 ora 12.00-14.00
Afişarea rezultatelor la contestații
05.12.2022 ora 15.00

Director,
Prof. Ionescu Georgiana
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