INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN BACĂU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
„„LIVIU REBREANU” COMĂNEȘTI

ANUNȚ
CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI CONTRACTUALE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU” COMĂNEȘTI anunță:
Având în vedere:
• Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și 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 funcțiilor
contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare
• H.G. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale si criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat
prin Hotărârea guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare ulterioare
• Art. 91 din Legea Educației Naționale nr 1/2011
• Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, cu modificările ulterioare
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale aprobate prin HG nr.286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014, în cadrul
instituției.
1. bucătar - 1 post pe perioadă nedeterminată;
a. Studii medii, specializare în domeniu;
b. Vechime în domeniu -5 ani
2. îngrijitor -1 post pe perioadă nedeterminată
a. Studii generale, medii
b. Nu se cere experiență
Locul de desfășurare: sediul Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” Comănești
Probe de concurs pentru postul de îngrijitor și postul de bucătar:
1. Selecția dosarelor-20.07.2022, ora 900;
2. Probă practică -21.07.2022, ora10;
3. Interviu -25.07.2022, ora 10;
Relații suplimentare: la secretariatul unității, la doamna secretar Fridl Andreea - Comănești, jud.
Bacău, str. Speranței, nr.11, tel: 0234374270/ 07457163075 fax 0234372040, e-mail:
sc7comanesti@gmail.com, website: www.scoalarebreanu.ro
I. CONDIȚII DE OCUPARE A POSTURILOR:
1. Diplome sau adeverințe studii, calificări,
2. Cursurile de calificare constituie un avantaj;
3. Disponibilitate la timp de lucru prelungit.
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II. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cerere de înscriere
Copia actului de identitate
Copii ale actelor de studii
Copia certificatului de naștere
Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul)
Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul)
Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale
Adeverință care să ateste starea de sănătate (de la medicul de familie)

Copiile solicitate vor fi însoțite de documentele în original pentru conformitate cu originalul.
III. PROCEDURA DE SELECȚIE
Probe de concurs:
a) evaluarea dosarelor;
b) probă practică;
c) interviu.

IV. Dispoziții finale:
• Informațiile suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 0234374270,
personal la secretariatul școlii sau pe site-ul școlii.

Director,
Prof. Șișca Maria-Laura
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