MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

ŞCOALA GIMNAZIALA ”MIHAIL SADOVEANU”
STR. ANA IPĂTESCU, F.N., FĂLTICENI ,JUD.SUCEAVA
Telefon/ fax: 0230540088

Nr.

din

STR. ANA IPĂTESCU, F.N., FĂLTICENI ,JUD.SUCEAVA
Telefon/ fax: 0230540088

Aprobat de catreConsiliulAdministratie al
Şcolii gimnaziale,, Mihail Sadoveanu''Fălticeni,
In sedinta din data de .................................

ANUNŢ

E-mail:sgmihailsadoveanu@yahoo.com

CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI VACANTE
- COMPARTIMENTUL : PERSONAL NEDIDACTIC -

In conformitate cu prevederile HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentuluicadru 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
Nr.______din___________
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
286/2011
Şcoala Gimnazială ,, Mihail Sadoveanu '' Fălticeni, judeţul Suceava, anunţă scoaterea la concurs a unui post de
muncitor calificat-treapta I, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă – 40 ore/ săptămână.
Publicarea anunţului în:
1.
2.
3.
4.

Ziarul ,, Cronica de Fălticeni ” , in data de: 21.12.2017.
Site-ul scolii: www.sgmihailsadoveanu.ro,in data de:21.12.2017.
Sediul AJOFM Falticeni- în data de : 21.12.2017.
Sediul scolii din Str.Ana Ipătescu , nr.fn, in data de: 21.12.2017.

Concursul va avea loc în data de: 22 ianuarie 2018, ora 10:00, la sediul şcolii, conform calendarului de
desfăşurare a concursului.
Termenul de depunere a dosarelor este: 18 ianuarie 2018, ora 14:00, la secretariatul şcolii.
Relaţii la telefon: 0230/ 540088, la sediul instituţiei, Localitatea : Fălticeni, Strada: Ana Ipătescu fn, Judeţul
Suceava .
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Condiţii generale:
a). să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b). să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c). să aibe vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d). să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e). cu stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f). îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului
scos la concurs;
g). saă nu fi fost condamnat/ă definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsori a unor
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Conditiile specific necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale:
• Pentru postul de muncitor calificat I sunt:
studii : Liceul;
muncitor calificat I;
vechime : peste 5 ani vechime in muncă.
abilităţi de relaţionare- comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
abilităţi de muncă în echipă;
disponibilitate de program flexibil;
răspunde de inventarul încredinţat;
să ştie să folosească aparaturile electrice, electronice şi electrocasnice;
efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere, în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a
programului de lucru;
cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
cunoştinţe în domeniul Securităţii în muncă şi PSI;

Etapeleşi probele de concurs:
ETAPA I Înscrierea şi selecţia dosarelor de înscriere.
ETAPA a II-a Proba scrisă şi proba practică- la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a
concursului.
ETAPA a III-a Interviul – la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.
Pentru probele concursului, punctajele se stabilesc după cum urmează:
a) pentru proba scrisă, punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru proba practică, punctajul este de maximum 100 de puncte;
c) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte.
Sunt declaraţi admişi la: proba scrisă, proba practică şi interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de
puncte.
Prezenţa la următoarea etapă se poate face numai dacă candidatul este admis la etapa precedentă [art.18(3 ),
SECŢIUNEA1, CAP.II din H.G. nr. 286/ 23.03.2011 (*actualizat*)].
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Dosarul de concurs:
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele
documente:
1. Opis.
2. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului Şcolii Gimnaziale ,, Mihail Sadoveanu”
Fălticeni
3. Copia actului de identitate sau orice al document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.
4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului.
5. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în
specialitatea studiilor , în copie.
6. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
Notă: candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus
la înscriere o declaraţie pe propria răspunderecă nu are antecedente
penale, are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul
cazieruluijudiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei
probe a concursului.
7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de c ătre unităţile sanitare
abilitate.
Notă: Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar,
numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
8. Curriculum vitae .
Actele prevăzute de la nr.crt.2 până la nr.crt.4 vor fi prezentate şi în
original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
În cazul în care, ulterior publicării anunţului, posturile vor fi blocate printr-un act normativ, concursul
se suspendă.
BIBLIOGRAFIA concursului de ocupare a postului de muncitor calificat I :
•

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin
ORDINUL nr. 5079 2016.
• LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) securităţii şi sănătăţii în muncă.
• Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,
aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (*actualizată*).
• LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*).
• LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*)privind apărarea împotriva incendiilor.
• Instructiuni de exploatarea instalatiilor electrice, sanitare si a echipamentelor aferente acestora.
• Normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor aprobate
prin ORDINUL nr. 1.955 din 18 octombrie 1995(*actualizat*).
Tematica de concurs:
•
•

Reguli de efectuare a curăţeniei.
Noţiuni fundamentale de igienă.
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•
•
•
•

Reglementări privind apararea împotriva incendiilor .
Reglementări privind securitatea muncii.
Defecţiuni, incidente, avarii la instalaţiile termice, electrice sanitare, mobilierului din unitate etc.
Capitolul 3, Compartimentul administrativ, Sectiunea 1, Organizare si responsabilitati din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

PROBA SCRISĂ
Proba scrisă va consta în testarea cunoştinţelor teoretice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant.
PROBA PRACTICĂ
Proba practică va consta în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării
postului vacant .
Proba practică se va desfăşura pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele
criterii de evaluare:
a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
d) capacitatea de comunicare;
e) capacitatea de gestionare a resurselor allocate pentru desfăşurarea probei practice.
PROBA INTERVIULUI
În cadrul interviului se vor testa abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba practică.
Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs,în ziua desfăşurării acestei
probe, pe baza criteriilor de evaluare.
Criteriile de evaluare pentrus tabilirea interviului sunt:
a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
b) capacitatea de analiză şi sinteză;
c) motivaţia candidatului;
d) comportamentul în situaţiile de criză;
e) iniţiativă şi creativitate.
Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului.
Nu se vor adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie,
starea materială, originea social sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
REZULTATELE SE VOR AFIŞA MARŢI, 23 IANUARIE 2018, ORA 14,OO.

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” Fălticeni.

AFIŞAT ASTĂZI,21.12.2017
Preşedinte al comisiei de concurs,
Prof. dr. Moroşanu Ovidiu
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