Nr

PROGRAM SPORTIVGALATI,

Afi_at în data de . H . . 6 . . 0

ANUNT

LICEUL Cu PROGRAM SPORTIV din Galai

organizeaz

concurs pentru ocuparea pe perioadá nedeterminat

a functiei

contractuale de execuie vacante de MUNCITOR cu atribuii de buctar (1 M)
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaii trebuie sá indeplineascá urmátoarele condii

generale,

conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotärärea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile i completárile
ulterioare:
o a) are cetjenia român, cetäjenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparinànd
European _i domiciliul în România;

o

b) cunoa_te limba român, scris _i vorbit;
c) are vârsta minim reglementat de prevederile legale;
d) are capacitate deplin de exerciiu,
e) are o stare de säntate corespunztoare postului pentru care candideaz,
medicul de familie sau de unitjile sanitare abilitate;

atestat

pe baza adeverinei

Spaiului

Economic

medicale eliberate de

o findepline_te condiiile de studii _i, dup caz, de vechime sau alte condiii specifice potrivit cerinelor postului scos la concurs

o g)nu a fost condamnat definitiv pentru svâr_irea unei infractiuni contra umanitaii, contra statului ori contra autoritai, de
serviciu sau iîn legtur
cu serviciul, care împiedicá înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de corupie sau a unei infractuni
sãvár_ite cu intentie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funciei, cu exceptia situaiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditile specifice necesare în vederea participrii
onivelul studiilor -medii
vechime în munc

o

la

_i a ocuprii functiei contractuale sunt:

- minim l an

pentru bucta

certificat de calificare profesional
certificat de integritate comportamentalá conf.

oabiliti

concurs

de comunicare _i relaionare

Legii

I18/2019

cu întreg personalul _i de munc în echip

Concursul se va organiza conform calendan1lui urmtor:
Etapa de concurs

Data/perioada

Depunerea dosarelor de înscriere

14-27 iunie 2022

| Verificarea, validarea _i afi_area rezultatelor

Observatii
La secretariatul liceului

28 iunie 2022

La sediul liceului

29 iunie 2022

La sediul liceului

30 iunie 2022

Afi_area la sediul

selectiei dosarelor

| Depunerea contestaiilor la selecia dosarelor
Afi_area rezultatelor la contestaiile

depuse

la selectia dosarelor
Proba practic

4 iulie 2022

ora 9,00

Afi_area rezultatelor la proba practic

4 iulie 2022 ora 15,00

Depunerea contestatiilor la proba practic

|5 iulie 2022 pân la ora 13,00

Proba interviului

6 iulie 2022 ora 9,00

liceului

La sediul liceului

Lasediul liceului
La secretariatul liceului
Afi_area la sediul
liceului

Depunerea contestatilor la proba
interviului
Afi_area rezultatelor la contestaiile

depuse

la proba interviului.

Afi_area rezultatelor finale

CONCURSUL VA CONSTA ÎN URMTOARELE

7 iulie 2022

La secretarnatul liceului

7iulie 2022 ora 15,00

La avizierul liceului

8 iulie 2022

La avizierul liceului

ora

10,00

ETAPE:

selectia dosarelor
probä practic

- 100 de puncte

proba interviului - 100 de puncte

Candidai care nu obtin minim 50 de puncte la fiecare probaä nu pot participa la proba unmâtoare. Punctajul final se calculeazä ca
medie aritmetic a punctajelor obtinute la fiecare probä. Se consider admis candidatul care a obinut cel mai mare punctaj, in ordine
descresctoare.

Conform art. 6 al

Regulamentului-cadru privind stabilirea principilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunztor functilor contractunle _i a criterilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru înserierena la concurs candidaii vor prezenta un
dosar de

concurs care va conine
urmtoarele documente:
.cerereademseriere la concurs adresatd conductorului autoritafii sau institufiei publice organizatoare,
de
2.3. copile
copia actului
identitate sau orice alt document care atest identitatea, potrivit legi, dupá caz.
documentelor care s ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializári, precum si copile
documentelor care atest indeplinireacondiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institujia publicá,

4.
.

adeverina/diploma/certificat

de calificare pentru buctar

carnetul demunc sau, dup caz, adeverintele care atest vechimea în munc, in meserie, in copie:
judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale care s-I fac incompatibil cu funca pentru

6. cazierul

care candideaz;
certificatul de intergritate comportamental
8. adeverin
medicalä ocare s ateste starea de sntate
cätre medicul de familie al candidatului sau de ctre
9. curriculum vitae.
7

Adeverinta care atest starea de säntate

corespunzátoare eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulárii concursului de
unitaile sanitare abilitate

contine, în clar, numrul, data, numele emitentului _i calitatea acestuia, în formatul standard

stabilit de Ministerul Säntäii.
In cazul în care candidatul depune o declaraie pe proprie rspundere c nu are antecedente penale, în cazul in care este declarat admis la
selecia dosarelor, acesta are obligaia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tårziu pâná la data
desf_urii primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii _i cametul de munc sau, dup caz, adeverintele care atestá vechimea vor fi
copiilor cu acestea.
prezentate _i în original în vederea verificrii conformitii
Relati suplimentare se pot obtjine la sediul Liceului cu program Sportiv din Galai,
avizierul liceului _i pe site-ul liceului : www.lpsgalati.ro.

str. Str. Stadionului nr.33, tel 0236498083, la

TEMATIC/BIBLIOGRAFIA
1. H.G. 924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor
2. LEGEA 123/2008 pentru o alimentaie såntoas
în unitile
_colare

ROMA
MA

ANIA

3. LEGEA NR. 319/2006 -a securitii
_i snti
în munc, actualizat cu modificrile i completrile
4. LEGEA NR.307/2006-referitoare la aprarea _i stingerea incendiilor.
5. LEGEA 53/2003 ACTUALIZAT
-Codul Muncii -drepturi _i obligaii salariaji
de învâmânt
6. OMEC nr.5447/31.082020-Pegulamentul de organizare _i functionare a unitilor

ORECTOR,

RPANTAZIC
PROG

SALAT

ERU

alimentare
ulterioare,

SECRETAR ^EF,

CAMELIA MIRELA

CHIRVASE VIORICA

