MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONELE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” MUNICIPIUL PLOIEŞTI
STR. MINERVA, NR. 4, PLOIEŞTI, JUD. PRAHOVA
TEL.: 0244552398; FAX: 0244552398, E-mail: scoala_nicolaeiorga@yahoo.com

ANUNȚ
Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Ploieşti organizează concurs/examen pentru
ocuparea postului vacant de muncitor pe data de 11.12.2017.
I.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
- cetăţenie română ;
- domiciliul stabil în Ploieşti sau în zonele limitrofe ;
- minim 2 ani vechime în specialitate;
- studii medii;
- cunoştinţe specifice postului.

II.

CONDIȚII SPECIFICE
- programul de lucru să se desfășoare în intervalul orar 8,00 – 16,00

III.

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE
1. Cerere de înscriere la concurs
2. Copie C.I. /B.I.
3. Copii ale actelor de studii
4. Copie carnet de munca/ adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
5. Cazier judiciar
6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate
7. Curriculum vitae
Copiile documentelor vor fi însoţite de actele originale pentru a se viza “conform cu
originalul”
III.

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Dosarele se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Ploieşti, strada Minerva
Nr.4, în perioada 16.11.2017 - 29.11.2017, în intervalul orar 8,00 - 16.00.
Selecţia dosarelor va avea loc pe data de 05.12.2017.
Concursul ( proba scrisă) se va organiza la sediul instituţiei în data de 11.12.2017, ora 10,00.
Informaţii la telefon 0244552398.

BIBLIOGRAFIE:
-

Legea 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și
completările ulterioare
Legea 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și
completările ulterioare
Legea 333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Ordin 5079/2016 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP)
Întreţinere şi reparaţii la instalaţiile sanitare, electrice, tâmplărie, dulgherie,
zugrăveli, apă, canalizare.

DIRECTOR,
Prof. Iancu Veronica

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII ETAPELOR LA CONCURSUL PENTRU
OCUPAREA POSTULUI VACANT DE MUNCITOR
Concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor se desfășoară potrivit prevederilor HG
286/ 2011 „Regulament - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice” și HG
1027/2014 pentru completarea și modificarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare
in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din
fonduri publice
Concursul constă în următoarele etape succesive:
Nr.
crt.
1

2

3

4
5.

Etapa de concurs
Selecția dosarelor de înscriere
Afișarea rezultatelor
Contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere
Soluționarea contestațiilor (afișare)
Proba scrisă
Afișarea rezultatelor
Contestatii cu privire la rezultatul probei scrise
Solutionarea contestatiilor (afișare)
Proba practică
Afișarea rezultatelor
Contestatii cu privire la rezultatul probei practice
Solutionarea contestatiilor (afisare)
Interviu
Afișarea rezultatelor
Contestații cu privire la rezultatul interviului
Soluționarea contestațiilor (afișare)
Rezultatele finale

Data desfășurării
05.12.2017, ora 12,00
05.12.2017, ora 15,00
06.12.2017 (până la ora 1100)
06.12.2017 ora 15,00
11.12.2017 ora 10,00
11.12.2017 ora 15.00
12.12.2017 (până la ora 1100)
12.12.2017 ora 15.00
13.12.2017 ora 10,00
13.12.2017 ora 15,00
14.12.2017 (până la ora 1100)
14.12.2017 ora 15.00
15.12.2017 ora 10,00
15.12.2017 ora 15,00
18.12.2017 (până la ora 1100)
18.12.2017 ora 15,00
19.12.2017 ora 15,00

Candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca
medie aritmetică a celor trei probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj,
în ordine descrescătoare.
Toate etapele de concurs se desfășoară la sediul Școlii Gimnaziale “Nicolae Iorga ” Ploiești, str.
Minerva nr.4
Presedintele comisiei de concurs,
Prof. Iancu Veronica

