
ANUNT

Liceul Economic ,,Alexandru loan Cuza" din Piatra-NeamI, organizeazi concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadi nedeterminat5 a funcliilor contraduale de execufie, vacante de:

Ad mi n isttotor pot ri moniu ;

Pentru a ocupa un post cont.actual vacant sau temporarvacant, candidalii trebuie si indeplineasci
urmStoarele condiliigenerale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HotSrArea

Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modific;rile ti completirile ulterioare:

a) are cet;tenia romeni, cetdtenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apa4in6nd Spaiiului Economic European ti domiciliulin Romania;

b) cunoatte limba roman;, scris iivorbit;
c) are varsta manimA reglementati de prevederile legale;
d) are capacitate deplinS de exerciliu;
e) are o stare de sdn;tate corespunzitoare postului pentru care candideaz6, atestat; pe baza

adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit6[ile sanitare abilitate;
f) indeplinegte condiliile de studii ti, dupJ caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivjt

cerintelor postului scos la concurs;

8) nu a fost condamnat definitiv pentru sevartirea unei infracliunicontra umanitStii, contra
statului oricontra autoritdlii, de serviciu sau in leg5tud cu serviciul, care impiedic5 infdptuirea
justitiei, de fals oria unor fapte de coruplie sau a uneiinfracliunisSv6rsite cu intentie, care arface-o
incompatibile cu exercitarea funcliei, cu exceptia situatieiin care a intervenit reabiljtarea.
Condilii,e specifice necesare in vederea participirij la concurs Si a ocuperjifunqiei contractua!e sunt:

- studii medii;
- vechime minimum 10 aniin specialitatea functiei;
- operare pe calculator, nivelmediu, cu programe specifice postului;
- abilit;ti de comunicare,relalionare,coordona.e a echipelor,
- capacitate de gestionare a timpuluj ti priorit6tilor.

Concursul se va orqonizo confom cqlendorului urmdtor:

22 noiembrie 2019: termenul limiti de depunere a dosarelor;

25 noiembrie 2019, ora 10,00: proba scrisSj

27 noiembrie 2019, ora 09,00: proba interviu.

28 noiembrie 2019, afitarea rezultatetor finale.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilorgenerale de ocupare a unui post
vacant sau temporarvacant corespunritorfuncliilor contractuale tia criteriilor de promovare in
Erade sau trepte profesionale imedaat superioare a personalului contractual din sectoru! buSetar
platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidalii vor prezenta un dosar de concurs
corc va, conline ufrndtoqrcle documente:

- cererea de inscriere la concurs adresatS conduc;torului autoritdtii sau institutiei publice
organizatoare;

- copia actului de identitate sau orice alt document care atest; identitatea, potrivit letii, dupa
caz;

- copiile documentelorcare si ateste nivelulstudiilor Siale altor acte care atest; efectuarea
unor specializ;ri, precum ti copiile documentelor care ateste indeplinirea condiliilor specifice
ale postuluisolicitate de autoritatea sau institulia publicS;



- carnetul de munci sau, dupS caz, adeverintele care atest; vechimea in munc;, in meserie

9i/sau in specialitatea studiilor, in copie;
- cazie ru I judicia r sau o declaralie pe propria r;spundere ce nu are antecedente penale care

s5-lfac6 incompatibilcu funclia pentru care candideazS;
- adeverinla de vechime din care sA rezulte vechimea in speciBlitatea functiei,
- adeverinli medicalS care sd ateste starea de sen5tate corespunzdtoare eliberati cu cel mult

6 luni anterior derulSrii concursului de c6tre medicul de familie al candldatului sau de cStre
unitSlile sanitare abilitate;

- curriculum vitae.
- Caracterizare de la ultimul loc de munc;

Tn cazulin care candidatuldepune o declaralie pe proprie rispundere c5 nu are antecedente
penale, in cazul in care este declarat admis la selec[ia dosarelor, acesta are obligalia de a completa
dosarulde concurs cu originalulcazieruluijudiciar, celmait6rziu panr la data desfegurEriiprimei
probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii Si carnetul de muncE sau, dup; car,
adeverinlele care atest6 vechimea vor fi prezentate tiin originalin vederea verificArii conformitdlii
copiilor cu acestea.

Relalii suplimentare se pot obtine la secretariatul ticeului Economic ,,Alexandru loan Cuza,, din
Piatra-Neamt telefon 0233/211552.

DIRECTOR,

Proi Doina ceorgeta Gheorghiu


