MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA”
MARGHITA-JUDETUL BIHOR
Str. NICOLAE BĂLCESCU Nr. 80
Tel. / Fax: 0259.362.379, 0359.178.368
e-mail: liceul_goga@yahoo.com

ANUNŢ
Colegiul Naţional ,, Octavian Goga “ Marghita, în temeiul HG 286/2011 cu completările și
modificările ulterioare, organizează în data de 21.02.2020 concurs pentru ocuparea postului de
îngrijitor curăţenie, post de execuție, personal nedidactic (POST CONTRACTUAL VACANT PERIOADĂ
NEDETERMINATĂ – ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE)








Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exerciţiu;
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;
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
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.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale
sunt:
- minim studii gimnaziale
- abilități de relaționare și comunicare cu tot personalul școlii
- abilitatea de a lucra în echipă
- disponibilitate pentru program flexibil
- răspunde de curățenia și igiena din sectorul repartizat
- utilizarea corespunzătoare a ustensilelor și materialelor de curățenie
- disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decât cele trasate prin fișa postului




Actele necesare pentru inscrierea la concurs
cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice
organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;



copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
 cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 adeverință 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 unitățile
sanitare abilitate;
 curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în
cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a
concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz,
adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității
copiilor cu acestea.
Concursul se va organiza la sediul instituției conform calendarului următor:
 14.02.2020 - ora 14.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 18.02.2020 - selecția dosarelor de înscriere
 18.02.2020 - afișarea rezultatelor privind selecţia dosarelor
 21.02.2020 - ora 11.00 - proba practică
 21.02.2020 - afişarea rezultatelor proba practică
 25.02.2020 - ora 11.00 - proba interviu
 25.02.2020 - afişarea rezultatelor proba interviu
 27.02.2020 - afișarea rezultatelor finale
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi interviu, candidaţii
nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului
selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului .
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul autorităţi sau
instituţiei organizatoare a concursului, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
Dosarele se pot depune zilnic, între orele 8.00 – 14.00 (luni-vineri), la secretariatul Colegiului
Naţional ,,Octavian Goga “ Marghita, str. Nicolae Bălcescu, nr. 80
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional ,,Octavian Goga “ Marghita, str.
Nicolae Bălcescu, nr. 80 sau la telefon: 0259.362.379

