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Nr. 9.380 din 12.12.2022

ANUNŢ

Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” cu sediul în Târgu - Neamţ, organizează concurs pentru ocupare
1 (un) post vacant pe perioadă nedeterminată de muncitor, treapta profesională IV, pe data de 11.01.2023, ora 
9:00 - proba scrisă şi pe data de 13.01.2023, ora 9:00 -  proba interviu.
Data limită, până la care se pot depune dosarele de înscriere la concurs, este de 29.12.2022, ora 15:00.
Dosarele pentru înscriere se depun la secretariatul unităţii şcolare, str. Ştefan cel Mare, nr. 67, Oraş Târgu - Neamţ. 

Relaţii suplimentare se obţin la tel. 0233/790932.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — 
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul 
Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 -  Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii şi anume să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, de vechime în muncă de minim 
6 ani\
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, 
infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face 
o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care 
a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia 
sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de 
siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la 
persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea 
Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, 
pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h.

Concursul constă în următoarele etape:
1. Selecţia dosarelor de înscriere;
2. Proba scrisă -  2 h -  punctaj maxim 100 puncte;
3. Interviul - punctaj maxim 100 puncte;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă:
1. formular de înscriere la concurs;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în 

termen de valabilitate;
3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, 

după caz;
4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, diplomelor de studii (absolvent de liceu cu 

diplomă de bacalaureat) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi 
copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să 
ateste vechimea în muncă de minim 6 ani;

6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
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7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul 
de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior deru
lării concursului;

8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni 
prevăzute la art. 1 alin (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu 
privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra 
minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea 
Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii 
înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, 
precum şi orice entitate publică sau privată a sărei activitate presupune contactul direct cu copii, 
persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care 
presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

9. curriculum vitae, model comun european.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea
vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie şi tematică:
a. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b. Ordinul nr. 4.183 din 04 iulie 2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar;
c. REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Anexă la Ordinul nr. 

4.183 din 04 iulie 2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar;

d. Regulamentul de ordine interioară;
e. Sarcinile şi atribuţiile muncitorului;

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
- termenul de depunere a dosarelor: 15.12.2022 - 29.12.2022, orele 09:00 -  15:00, la sediul instituţiei;
- selecţia dosarelor: 30.12.2022, ora 10:00, la sediul instituţiei;

proba scrisă în data de 11.01.2023, ora 09:00, la sediul instituţiei;
afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 11.01.2023, ora 14:00, la sediul instituţiei
proba interviu în data de 13.01.2023, ora 09:00, la sediul instituţiei.
afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 13.01.2023, ora 14:00, la sediul instituţiei
afişarea rezultatelor finale: 17.01.2023, ora 14:00, la sediul instituţiei.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
se pot depune contestaţii la selecţia dosarelor de înscriere în data de: 03.01.2023, orele 9:00 -  15:00, la sediul instituţiei.
afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 03.01.2023, ora 16:00, la sediul instituţiei.
se pot depune contestaţii la proba scrisă: 12.01.2023, orele 9:00 -  15:00, la sediul instituţiei.
afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 12.01.2023, ora 16:00, la sediul instituţiei.
se pot depune contestaţii la proba de interviu în data de: 16.01.2023, orele 9:00 -  15:00, la sediul instituţiei.
afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 16.01.2023, ora 16:00, la sediul instituţiei.
afişarea rezultatelor finale: 17.01.2023, ora 14:00.

DIRECTOR,

Prof. Margine Adina -  Raluca


