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         Şcoala Gimnazială “Gheorghe Banea” 

        Str. Florilor, nr.30 

Măcin, Jud.Tulcea, cod 825300  

    Tel./Fax: 0240 571 004 

  e-mail: scoalagheorghebanea@gmail.com 
    site: http://scoala-ghbanea-macin.ro 

 

Nr. 2158 din 26.09.2019 

A N U N Ţ 

   Având în vedere: 

- Art. 30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările aduse de către Hotărârea nr. 1027 din noiembrie 2014 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; 

- Art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011; 

-OUG nr.90/2017 

Şcoala Gimnazială “Gheorghe Banea” Măcin, str. Florilor nr. 30, judeţul Tulcea organizează concurs 

de ocupare a postului vacant de MUNCITOR I - (M)-( 1 normă), pe durată nedeterminată în data de 

18.10.2019 , ora 10 .00 – proba scrisă şi în data de 18.10.2019, ora 16.30 –interviul/proba practică. 

 

Calendarul desfăsurării concursului : 

a) Data limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este de 10 zile lucrătoare de la data afişării 

anunţului, respectiv până pe data de 10.10.2019 ora 15.00. 

b) Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Şcolii Gimnaziale “Gh. Banea” Măcin, str.Florilor nr.30 , 

judeţul Tulcea; 

c) Proba scrisă se organizează şi se susţine în data de 18.10.2019 ora 10.00, la sediul instituţiei, iar 

afişarea rezultatelor obţinute se face în maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.  

d)Interviul/proba practică se organizează şi se susţine în data de 18.10.2019 ora 16.30, la sediul instituţiei 

iar afişarea rezultatelor obţinute se face în maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei. 

Condiţiile generale: 

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul in 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 
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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. 

-certificat de integritate  

 

Conditii specifice pentru funcţia contractuală de execuţie de MUNCITOR I - 1 NORMĂ : 

-Studii medii-şcoală profesională în domeniul tâmplăriei sau a instalaţiilor sanitare ; 

-Vechimea în munca necesara exercitării funcţiei :  minimum 5 ani. 

Documente necesare : 

1. Cerere de înscriere la concurs 

2. CV european 

3. Copie xerox certificat de naştere 

4. Copie xerox carte de identitate 

5. Copie xerox carnet de muncă / raport salariat din REVISAL, din care să reieasă vechimea de cel 

puțin 5 ani în funcție. 

6. Copii xerox acte de studii absolvite 

7. Cazier judiciar sau declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale; 

8. Adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de medicul de familie.  

9. Dosar cu șină 
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Relaţii suplimentare se pot obţine la: 

- telefon : 0240/571 004 ; 0728/296 755 

- e-mail : scoalagheorghebanea@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

Director, 
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