
 
 
 
 
 
 

 

 

ANUNŢ 
CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DE  PAZNIC, PE 

PERIOADĂ NEDETERMINATĂ 
Având în vedere:  
- Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

- H.G. 1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011; 

 - Art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011;  
Colegiul Național ”Dimitrie Cantemir” Onești organizează concurs pentru ocuparea 

unui post vacant de PAZNIC în perioada 08.06.2022-27.06.2022, conform graficului de 
desfăşurare a concursului. 

 
I. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 

 
a) Condiţii generale:  
 are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale UE 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 starea corespunzătoare postului, atestată de adeverinţa medicală anexată la 

dosarul de înscriere;  
 îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice 

potrivit cerințelor postului; 
 nu a fost condamnat 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;  

 spirit gospodăresc, iniţiativă, responsabilitate.  
 
 

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI   

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU 
COLEGIUL NAŢIONAL ”DIMITRIE CANTEMIR”, ONEŞTI 

Strada Victor Babeş, Nr. 12, cod poştal 601119 
Tel/Fax secretariat +40 234 311046 

e-mail: contact@dcantemir.ro site: www.dcantemir.ro                 

Nr. 2161/09.06.2022                 

 

   

http://www.dcantemir.ro/


b) Condiţii specifice postului  

 studii (diplomă de absolvire a școlii profesionale/diplomă de absolvire a 
liceului/diplomă de bacalaureat); 

 vechime în specialitate minimum 5 ani; 

II.   DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE: 

1. cerere tip de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituției; 
2. copia actului de identitate (carte de identitate sau pașaport);  
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice; 
4. copia certificatului de naştere; 
5. copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul); 
6. copia carnetului de muncă + Raport salariat REVISAL; 
7. cazier judiciar în original sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale  care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (cazierul  judiciar va fi 
depus, cel mai târziu, până la data desfășurării probei scrise); 
8. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior desfășurării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile 
sanitare abilitate; 
9. examen psihologic, conform Fișei nr. 138 din HG nr. 355/11.07.2007; 
10. curriculum vitae.  
Copiile solicitate vor fi însoţite la înscriere  de documentele în original pentru conformitate 
cu originalul.  
 

III. BIBLIOGRAFIE: 
• Fișa postului muncitor de întreținere 
• Norme SSM și PSI - LEGEA nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările 

și completările ulterioare, LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*) privind apărarea 
împotriva incendiilor  
 

IV.  PROCEDURA DE SELECȚIE  
Concursul constă în:  
Etapa I: selecţia dosarelor;  
Etapa II: proba practică (participă candidații declarați ADMIS la etapa I);  
Etapa III: interviu (participă candidații declarați ADMIS la etapa II).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/267247/Legea+319+din+2006.pdf/20e92134-6870-4776-9417-840a89a852b3
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/267247/Legea+319+din+2006.pdf/20e92134-6870-4776-9417-840a89a852b3


V.   GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI ŞI DISPOZIŢII FINALE:  

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Colegiului Național 
”Dimitrie Cantemir” Onești,  conform graficului: 

Etapa de concurs Data/perioada Ora/intervalul 
orar 

Depunerea dosarelor 10-24.06.2022 09.00-12.00 
Selecția dosarelor+afișarea rezultatelor 24.06.2022 13.00 

Depunerea contestațiilor la etapa de 
selecție a dosarelor 24.06.2022 13.30-14.30 

Afișarea rezultatelor contestațiilor la 
selecția dosarelor 24.06.2022 15.30 

Proba practică (2 ore) 05.07.2022 09.00-11.00 
Afișarea rezultatelor la proba practică 05.07.2022 12.00 

Depunerea contestațiilor la proba practică 05.07.2022 12.30-13.30 
Afișarea rezultatelor la contestații la proba 

practică 05.07.2022 14.30 

Interviul 06.07.2022 09.00 
Afișarea rezultatelor la interviu 06.07.2022 12.00 

Depunerea contestațiilor la interviu 06.07.2022 12.30-13.30 
Afișarea rezultatelor la contestații la 

interviu 
06.07.2022 14.00 

Afișarea rezultatelor finale 06.07.2022 15.00 
 

 Candidaţii pot contesta numai propriile probe! 

 Informaţiile suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, tel/fax 0234/311.046,    
e-mail: contact@dcantemir.ro,  sau personal, la Secretariat ”Resurse umane”, între orele 
10.00 – 12.00. 

Concursul se va desfăşura la sediul Colegiului Național ”Dimitrie Cantemir” Onești, conform   
graficului stabilit. 

 
 

mailto:ldconesti@yahoo.com

