ANUNT CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE
Colegiul Agricol “Sandu Aldea” Călăraşi în temeiul art.26.alin.7 din Legea nr.284/2010 a salarizării
unitare a personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum
şi în temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011 – Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, cu următoarele
condiţii specifice:
- un post administrator financiar (contabil) – absolvent studii medii economice, de învăţământ
universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă, profil
economic
– să nu fi avut abateri disciplinare la ultimul loc de muncă
– permisul de conducere constituie avantaj
– post durată nedeterminată, normă întreagă
– un post pedagog şcolar

– studii medii cu diplomă de bacalaureat
– să nu fi avut abateri disciplinare la ultimul loc de muncă
– experienţă în lucrul cu copii constituie avantaj
– permisul de conducere constituie avantaj
– post durată nedeterminată, normă întreagă

- un post de muncitor

– studii absolvent de şcoală profesională/ medii
– post durată nedeterminată, normă întreagă

- două posturi de îngrijitor

– studii absolvent a 8 clase
– post durată nedeterminată, normă întreagă

CONDIŢIILE GENERALE DE PARTICIPARE
a) are cetăţenia română , cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic european şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minima de 18 ani reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) 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;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei 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.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va cuprinde următoarele
documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa 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 către unităţile sanitare abilitate.
Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
g) curriculum vitae;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- depunerea dosarelor de înscriere se va face în termen de 10 zile de la publicarea anunţului, până la
data de 29 decembrie 2017 ora 12 00 la sediul Colegiului Agricol “Sandu Aldea” Strada Bucureşti nr. 10
- desfăşurarea concursului:
1. selectia dosarelor de înscriere – 10 ianuarie 2018 ora 9 00 ;
2. proba scrisă - 11 ianuarie 2018 ora 9 30 – 11 30;
3. proba practică - interviul – 12 ianuarie 2018 ora 9 00.
Toate probele se vor desfăşura la sediul Colegiului Agricol “Sandu Aldea” Strada Bucureşti nr.10

Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in termen de 15 de zile de la data
publicarii anuntului in Monitorul Oficial.
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