ANUNŢ DE CONCURS
Liceul Teoretic Dunărea din Galaţi organizează concurs pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de contabil sef, 1 normã.
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentuluicadru aprobat prin HG nr.286/23.03.2011, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare:
a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în
România;
b) cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciţiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã,
atestatã pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau
de unitãţile sanitare abilitate ;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, dupã caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra
umanitãţii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã
cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării
funcției contractuale sunt:
- Studii superioare economice;
- Minim 10 ani vechime în domeniu;
- Sociabil, comunicativ, abilități de muncă în echipă;
- Are cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC: Word, Excel,
Internet);
- Orice curs de perfecționare prezintă un avantaj;



Concursul se va organiza conform calendarului următor:
Proba scrisa în data de 07.11.2018, ora 900, la sediul instituţiei;
Proba interviu în data de 07.11.2018, ora 1600, la sediul instituţiei.

Dosarul de înscriere la concurs:
Cf. HG 286 / 2011, actualizat , art. 6 dosarul de concurs care va conţine
următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau
instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
3. 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 solicitate de autoritatea
sau instituţia publică;
4. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează;
5. 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 către unităţile sanitare abilitate;
6. curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii.
Candidatul declarat admis Ia selecţia dosarelor, care a depus o declaraţie pe
proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului.
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.
Probele de concurs:
a) Proba scrisa;
b) Interviul

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
Nr.
Activități
crt.
1 Publicarea anunțului în Monitorul Oficial, partea a III-a
Depunerea dosarelor de concurs ( la secretariatul unitãţii)
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12

Selectia dosarelor
Rezultatul selectiei dosarelor
Proba scrisa
Afișarea rezultatelor în urma probei scrise
Depunerea contestațiilor la proba scrisa
Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisa
Interviul
Afișarea rezultatelor în urma interviului
Afișarea rezultatului final al concursului







Data/ Ora

16.10.2018
16.10.2018 – 29.10.2018
între orele 800 - 1400
30.10.2018
între orele 900 - 1300
30.10.2018, ora 1300
07.11.2018, ora 900
07.11.2018, ora 1300
07.11.2018, orele 1300 –1500
07.11.2018, ora 1600
07.11.2018, ora 1600
07.11.2018, ora 1800
07.11.2018, ora 1830

Notă:
Cf. HG 286 / 2011, actualizat , art. 24, alin. 8: întrebãrile şi rãspunsurile la
interviu se înregistreazã audio-video ;
Cf. HG 286 / 2011, actualizat , art. 18 alin. 3: se pot prezenta la urmatoarea
etapã numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentã.
Cf. HG 286 / 2011, actualizat, art. 28, sunt declaraţi admişi candidaţii care au
obţinut la cele douã probe, minimum 70 de puncte.
Cf. HG 286 / 2011, actualizat , art. 30, alin. 4: se consideră admis candidatul
care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru
același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar;
Cf. HG 286 / 2011, actualizat , art. 30, alin. 1: candidatul declarat admis este
obligat să se prezinte la post în termen de maximum 30 zile calendaristice de
la data afișării rezultatului final.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Liceului Teoretic “Dunărea”
Date contact: secretar Borş Nicuţa tel.:0236/321731
Director,
Prof. Moțoc lucica
Secretar,
Borș Nicuța

