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Colegiul Nalional "Vasile Alecsandri" din Galali
scoate la concurs 1 post vacant de ingrijitor pe perioadi nedeterminati.
Organizarea gi desfdgurarea concursului se fac in conformitate cu articolul 1, aliniatul
(1) aprobat de HG 28612011 - Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant corespunzdtor funcliilor contractuale gi a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, modificat gi completat de HG 102Tt2017,
anun[ de concurs pentru post contractual.
Dosarul complet se depune la secretariatul Colegiului Nalional "Vasile Alecsandri" din
Galafi, situat in Gala{i, strada Nicolae Bdlcescu, nr. 41, ln zilele lucritoare din perioa da 24
septembrie -7 octombrie 2020, in intervalul orar zilnic '11:00 - ',l5:00.
Date contact gi detalii: telefon 0236411688, la sediul unitdtii si la adresa de mail
secretariat@cnva.eu

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidatul trebuie se indeplineascd
urmatoarele condifii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea
Guvernului nr" 286 din 23 martie 2011, cu modificdrile qi completdrile ulterioare:

.
.
.
.
.
.
.

a) are cetatenia rom6nd, cetalenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparlindnd Spaliului Economic European gi domiciliul in Romdnia;
b) cunoagte limba romdnd, scris gi vorbit;
c) are vdrsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplind de exerciliu;
e) are o stare de sindtate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestati
pe baza adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitilile sanitare
abilitate;
f) indeplinegte condiliile de studii qi, dupi caz, de vechime sau alte condifii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru sdvdrgirea unei infracliuni contra umanitd{ii,
contra statului ori contra autoritdfii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care
impiedicd infdptuirea justifiei, de fals ori a unor fapte de corup{ie sau a unei infrac{iuni
sdvdrgite cu intenfie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funcliei, cu excep{ia
situaliei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participdrii la concurs 9i
contractuale sunt:

a

ocupdrii functiei

.
.
.
.

studii medii;
vechime: minimum 3 ani;
disponibilitdti pentru muncd in echipd;
experienta Tntr-un post similar constituie un avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului urmitor:

.
.
.

15 octombrie 2020, ora 09.00 probd scrisd;
16 octombrie 2020, ora 09.00 probd practicd
16 octombrie 2020, ora 12.00 interviu

Dosarele de inscriere vor cuprinde urmitoarele documente:

a"

b,

c,

cererea de inscriere la concurs adresatd conducdtorului instituliei organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii,
dupd caz;
copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestd
efectuarea unor specializari, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea
condiliilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institu[ia publicd;

d" carnetul de muncd sau, dupd caz, adeverinlele care atestd

e,

f,
g,

vechimea

in munci, in

meserie gi/sau in specialitatea studiilor, in copie;
cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale
care sd-l facd incompatibil cu funclia pentru care candideazd;
adeverinld medicald care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatd cu cel
mult 6 luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau
de citre unitdfile sanitare abilitate;
curriculum vitae,

Adeverin!a care atestd starea de sdndtate conline, in clar, numdrul, data, numele
emitentului gi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sdndtdfii.

declaralie pe proprie rdspundere cd nu are
antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selec[ia dosarelor, acesta are

in

cazul

in care candidatul depune o

obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tdrziu pdnd
la data desfdgurdrii primei probe a concursului"
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii gi carnetul de muncd sau, dupd
caz, adeverinlele care atestd vechimea vor fi prezentate qi in original in vederea verificdrii
conformit6!ii copiilor cu acestea.
inscrierile se fac la secretariatul colegiului pdnd la data de 07.10.2020

-

ora 15,00.

paqina
Detalii privind condiliile specifice gi bibliografia de concurs sunt disponibile accesdnd
oficiald www.cnva.eu gi pe portalul posturi.gov.ro. Relatii suplimentare se pot obline la sediul
Colegiului Nalional,,Vasile Alecsandri" Galati, telefon 0236/4 1 1 688

coNDrTil SPECTF|CE PENTRU OCUPAREA POSTULU| DE

ittcRr.lroR

1. Cunogtinfe gi experien[6;
2. Complexitate, creativitate
3"

4.

gi diversitatea activitdtilor;

Judecata 9i impactul deciziilor;
lnfluentS, coordonare 9i supervizare.

BIBLIOGRAFIA PENTRU PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

irucnuron
1.
2"

3,

Legea nr. 333 /08.07.2003 (actualizatd) privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor 9i protectia persoanelor;
Legea nr. 307 /2006 privind apdrarea impotriva incendiilor;
Ordinul nr,122515031 din 24.12.2013 privind insugirea notiunilor de igiend,

Desfdqurarea concursului

:

Concursul constd in parcurgerea urmdtoarelor etape:
1" Selec{ia dosarelor - admis/respins ;
2. Proba scrisd - punctajul maxim este de 100 puncte qi are o pondere de 30o/o
3" Proba practicd - punctajul maxim este de 100 puncte qi are o pondere de 60oh
4. Proba de interviu - punctajul maxim este de 100 puncte qi are o pondere de |0o/o
F Punctajul final al candidatului se calculeazd" ca medie aritmeticd ponderatd a
punctajelor oblinute la cele 3 probe ;
precedentd;
de execu{ie, candidatul care a oblinut cel mai mare punctaj dintre candidalii
care au concurat pentru acest post.

Calendarul concursului de ocupare pentru postul de ingrijitor.

Dati

lntervalul orar

14 octombrie 2020
14 octombrie2020
14 octombrie 2020

12:00
13:30

14 octombrie202O

16:00

15 octombrie 2020
15 octombrie 2020
15 octombrie2020
15 octombrie 2020

09:00 - 09:30
11:00
11:00 - 11:30
14:00

'13:30

- 14:00

Etapi concurs
Selectia dosarelor
Afisare rezultatelor de la selectia dosarelor
Depunerea contestaliilor privind selecfia
dosarelor
Afigarea rezultatelor de la contestaliile privind
selectia dosarelor
Sustinerea probei scrise
Afisarea rezultatelor la proba scrisd
Depunerea contestatiilor privind proba scrisd
Afigarea rezultatelor de la contestaliile privind
oroba scrisd

16
16
16
16

octombrie
octombrie
octombrie
octombrie

202O

2020
2020
2020

09:00
10:30
10:30
11:30

- 10:00
- 11:00

Sustinerea probei practice
Afisarea rezultatelor la proba practicd
Depunerea contestatiilor privind proba practicd
Afigarea rezultatelor de la contesta{iile privind
proba practicd

16 octombrie 2020
16 octombrie 2020
16 octombrie 2020

12:00
14:00
16:00

Sustinerea interviului
Afisarea rezultatelor la proba interviului
Afisarea rezu ltatelor fi nale
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