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ANUNȚ DE CONCURS

Liceul de Arte "Dimitrie Cuclii ” din Galaţi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, model IM -1 normă

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții

generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobatprin HG nr.286/23.03.2011, cu modificările

şi completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altorstate membreale Uniunii Europene sau a statelor aparținând

Spaţiului Economic Europeanşi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)._ are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d). are capacitate deplină de exerciţiu;

e) areostare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței

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 cerințelor
postului scos la concurs;

£) nua fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului

oricontra autorității, de serviciu sau în legăturăcuserviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de

fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o

incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale

sunt

Condiţii specifice de participare la concurs model:

- nivelul studiilor studii medii — diplomă de bacalaureat

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

MODEL
21.06.2022 ora 16.00 ; termenul limită pentru depunerea dosarelor



04.07.2022 ora 10.00; proba practică
06.07.2022 ora 12.00 ; probade interviu

Dosarulde înse! re la concurs:
Cf. HG 286/2011, actualizat, art. 6 dosarul de concurscare va conţine următoarele documente:

]. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituţiei publice

organizatoare;
2. copia actului deidentitate 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 sauo declaraţie pe propria răspundere cănu are antecedente penale care să-l facă

incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

5... certificat de integritate comportamentală emis de IPJ Galaţi.

6. adeverinţă medicală care să atestestarea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult6 luni

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile

sanitare abilitate;
7. 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 la selecția dosarelor, care a depus o declaraţie pe proprie răspundere că

nuare antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului

judiciar, cel maitârziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelorde studii, vorfi prezentate şi în original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Probele de concurs:
a). Probă practică
b). Interviu

Bibliografia - pentru postul de model viu:

1. LEGEA NR. 319 / 2006 — A SECURITĂȚII ŞI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,
— Cap.IV — Obligaţiile lucrătorilor;

2. LEGEA NR. 477 / 2004 - PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUALDIN
AUTORITĂŢILE și INSTITUȚIILE PUBLICE:

— Cap.ll - Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7
3. LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ - CODUL MUNCII „RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ”

(ART.247 — ART.252)



Concursul

se
va organiza conform calendarului următor:

Ne Activităţi Data/ Ora

|_1.|Publicarea anunţului în Monitorul Oficial. partea a Iil-a 07.06.2022

2.|Depunerea dosarelor de concurs ( Ia secretariatul unităţii) 21.06.2022 ora 16.00

3..|Selecţia dosarelor 22.06.2022

4.|Rezultatul selecției dosarelor 23.06.2022 ora 10.00

5.|Contestaţii privind rezultatul selecției dosarelor 23.06.2022 intre orele 11-13,

6.|Rezultatele contestaţiilor privind selecția dosarelor 24.06.2022 ora 10.00

|_7._| Proba practică 04.07.2022 ora 10.00
8._| Interviul 06.07.2022 ora 12.00
9._| Rezultatele interviului 06.07.2022 ora 14,00

| Contestaţii privind interviul 06.07.2022 intre orele 14.00-
19,

16.00
11.|Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor privind interviul

____|
07.07.2022 ora 9.00

12. | Afişarea rezultatului final al concursului 07.07.2022 ora 12.00

Notă:

. C£.HG 286/2011, actualizat, art. 24,alin. 8: proba scrisăşi interviul se înregistrează audio-video ,

e Cf. HG 286/2011, actualizat, art. 18 alin. 3: se potprezentala următoareaetapă numai candidaţii

declaraţi admişi la etapa precedentă.

* Cf. HG 286/2011, actualizat, art. 30, alin. 4: se consideră admis candidatul care a obținut cel mai

mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceştia săfi obţinut

punctajul minim necesar:
*  Cf.HG 286/2011, actualizat, art. 30, alin. |: candidatul declarat admis este obligat să se prezintela

post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatului final.

Relaţii suplimentare se pot obținela sediul Liceului de Arte "Dimitrie Cuclin” Galaţi strada
Domneasca nr 97-99, tel/fax 0236415414


