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Nr. 1346/ 19.07.2021
ANUNŢ
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 30, Galaţi organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie ,
vacante, de secretar - 1M ( cu atribuţii de casier). aprobat prin H.G.
nr.286/2011 modificată şi completată de H.G. nr.1027/2014).
- Secretar 1M–1 post.
• Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
 Studii medii/postliceale universitare in domeniu
 Vechime în invăţământ– 5 ani
 Cunostinţe de operare calculator – Word, Excel, platforme educaţionale,
programe informatizate specifice domeniului de invăţământ: SIIIR,
EDUSAL, REVISAL
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Grădiniţa cu program
prelungit nr. 30, Galaţi, în perioada: 28.07- 11.08. 2021, între orele 0800 1200, la Serviciul Secretariat.
Calendarul concursului :
 Probă scrisă, data: 20.08.2021, ora 900, locaţia: Grădiniţa nr. 30,
Galaţi
 Probă practică, data: 24.08.2021 ora 900, locaţia: Grădiniţa nr. 30,
Galaţi
 Data interviului : 26.08.2021, ora900, locaţia, Grădiniţa nr. 30, Galaţi

Director,
Prof. Florea Dochiţa

ANUNŢ INTERN
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 30, Galaţi organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie ,
vacante, de secretar 1M ( cu atribuţii de casier).
- Secretar 1M– 1 post.
- Compartimentul –Resurse Umane
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentuluicadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu
modificările ţi completările ulterioare:
a) are cetăț enia română, cetăț enie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparț inând Spaț iului Economic European ș i domiciliul în
România;
b) cunoaș te limba română, scris ș i vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciț iu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinț ei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităț ile sanitare abilitate;
f) îndeplineș te condiț iile de studii ș i, după caz, de vechime sau alte condiț ii
specifice potrivit cerinț elor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârș irea unei infracț iuni contra
umanităț ii, contra statului ori contra autorităț ii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiț iei, de fals ori a unor fapte de
corupț ie sau a unei infracț iuni săvârș ite cu intenț ie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcț iei, cu excepț ia situaț iei în care a
intervenit reabilitarea.
• Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
 Studii medii/postliceale/ universitare in domeniu.
 Vechime in invăț ământ– 5 ani

 cunostinț e de operare calculator – Word, Excel, platforme educaț ionale,
programe informatizate specifice domeniului de invăț ământ: SIIIR,
EDUSAL, REVISAL
• Dosarul de concurs va conţine obligatoriu:
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituț iei în termen de 10 zile de la
publicarea anunț ului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcț iilor contractuale ș i a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaț ii vor
prezenta un dosar de concurs care va conț ine următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităț ii sau
instituț iei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ș i ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări, precum ș i copiile documentelor care
atestă îndeplinirea condiț iilor specifice ale postului solicitate de autoritatea
sau instituț ia publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinț ele care atestă vechimea în
muncă ș i/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declaraț ie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcț ia pentru care
candidează;
6. adeverinț ă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie al candidatului sau de către unităț ile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverinț a care atestă starea de sănătate conț ine, în clar, numărul, data, numele
emitentului ș i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătăț ii.
În cazul în care candidatul depune o declaraț ie pe proprie răspundere că nu are
antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecț ia dosarelor,
acesta are obligaț ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu până la data desfăș urării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de
muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în
original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
• Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 28.07- 11.08. 2021,
între orele 0800 - 1200, la Serviciul Secretariat.al Grădiniţei nr. 30, Galaţi

Calendarul concursului:
 Selecţie dosare:
- Data: 13.08.2021, până la ora 1600-Afişare rezultate - Avizier
- Data: 14.08. 2021, până la ora 1200- Depunere contestaţii –Secretariat G.P.P. nr.
30, Galaț i
- Data: 14.08.2021, până la ora 1600- Afişare rezultate contestaţii - Avizier.
Concursul, constând din probă scrisă, probă practică şi interviu va avea loc în
intervalul: 20.08. – 28.08. 2021 , astfel:
Probe de concurs - Data/ Explicaţii
1. Proba scrisă
Data: 20.08.2021, ora 900, Cunoştinţe teoretice
Data: 20.08.2021,pânăla ora 1600,Afişare rezultate - Avizier.
Data: 23.08.2021, pânăla ora 1200, Depunere contestaţii – Secretariat
Data : 23.08.2021, pânăla ora 1600 Afişare rezultate contestaţii - Avizier
2. Proba practică
Data: 24.08.2021, ora 900
Data : 24.08.2021, până la ora 1600 Afişare rezultate - Avizier.
Data 25.08. 2021, pânăla ora 1200 Depunere contestaţii – Secretariat,
Data : 25.08.2021, pânăla ora 1600 Afişare rezultate contestaţii - Avizier.

3. Interviu
Data: 26.08.2021, ora 900 Interviu
Data: 26.08.2021, pânăla ora 1600.Afişare rezultate - Avizier.
Data: 27.08.2021, pânăla ora 1200. Depunere contestaţii – Secretariat.
Data: 27.08.2021, pânăla ora 1600 Afişare rezultate contestaţii - Avizier

4. Afişare rezultate finale
Data: 28.08. 2021, până la ora 1600
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garanț ii ș i răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenț ilor economici,
autorităț ilor sau instituț iilor publice;
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Relaţii suplimentare se pot obţine la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 30, cu
sediul în Galaţi, Strada Gh. Asachi nr. 1, judeţul Galaţi, tel 0236/498468,
Persoană de contact : Florea Dochiţa

DIRECTOR
Prof. Florea Dochiţa

