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Anunț concurs pentru ocuparea unor posturi
Colegiul Tehnic Grigore Moisil Bistriţa, cu sediul în Bistriţa, Str. Rodnei nr.23, scoate la concurs, în
data de 24.09.2014, ora 10.00, la sediul unităţii posturile:
1 post îngrijitor
1 post muncitor-spălătoreasă lenjerie
1. Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
d) are capacitate deplină de serviciu
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile medicale abilitate
f) îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs
g) 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
unei 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
2. Condiţiile specifice pentru muncitor-spălătoreasă lenjerie :
a) să fie absolvent de studii profesionale
b) să deţină cursuri de calificare în domeniu
c) să aibă o vechime în activitate de minim 5 ani
Condiții specifice pentru îngrijitor :
a)să fie absolvent de studii gimnaziale
b)să aibă o vechime de minim 1 an
3. Etapele concursului:
a) selecţia dosarelor de înscriere
b) proba scrisă 24.09.2014 – ora 10.00
c) proba practica-ora 11.00
d) interviu-ora 13.00
4. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs
b) copia actului de identitate
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor medii /profesionale şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverinţă în original care atestă
vechimea în muncă
f) caracterizare sau recomandare de la ultimul loc de muncă
g) cazierul judiciar
h) adeverinţa medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care atestă starea de
sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului, de către medicul
de familie sau de către unităţile sanitare abilitate
i) curriculum vitae
j) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea

5. Termenul de depunere a dosarului de concurs: 26.08.2014, ora 15.00
Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus,
atrage respingerea participării la concurs a candidatului.
Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din
motivele prevăzute de art.56 lit.g), h) şi art. 61 lit. (a); (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 –Codul Muncii,
republicat;
Relaţii suplimentare se obţin de la Colegiul Tehnic Grigore Moisil Bistriţa, tel.0263 233259
6. BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului muncitor-spălătoreasă lenjerie :
Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă
Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituțiile publice
Legea 53/2003 Codul muncii
BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de îngrijitor :
Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă
Legea 53/2003 Codul muncii
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