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COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” ,MUNICIPIUL PLOIEȘTI  

Nr.3709/2.11.2022 

 
              

AFISAT ASTAZI,22.11.2022 

 

     ANUNŢ 
 

                 COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” ,MUNICIPIUL PLOIEȘTI, organizează concurs pentru 

ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de: 

-                       

1. FOCHIST (Muncitor calificat)-1 post 

Condiții specifice de participare la concurs : 

- nivelul studiilor :studii generale/liceu 

-Vechimea – 2 ANI VECHIME ÎN MUNCĂ ȘI ÎN FUNCȚIA de FOCHIST (Muncitor calificat) 

- Curs calificare pentru postul de fochist și autorizație ISCIR vizată 
 

Organizarea şi desfăşurarea concursului se face conform HG Nr. 1336/2022 HOTĂRÂRE  pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din  

sectorul bugetar plătit din fonduri publice - Publicat în MO nr. 1078/2022. 

 

 

DOSARUL DE CONCURS VA CUPRINDE: 

1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității; 

2.  Act de identitate  copie xerox; 

3. Certificat de naştere  copie xerox; 

4. Certificat de căsătorie  copie xerox (dacă este cazul); 

5. Documente care să ateste nivelul studiilor în copie 

6. Documente care atestă efectuarea unor specializări în domeniu în copie 

- Copie curs calificare pentru postul de fochist si autorizatie  ISCIR, insotite de original. 

7.  Documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituție în copie 

8. Carnetul de muncă /copie Revisal sau după caz adeverințele care atestă vechimea în muncă, în 

meserie și/sau în specialitatea studiilor în copie; 

9. Cazierul judiciar ; 

10. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare  eliberată   de medicul de 

familie al candidatului  sau de către unitățile sanitare abilitate; 

11. Curriculum vitae; 

12. Recomandare de la ultimul loc de muncă. 

Copiile documentelor solicitate mai sus  vor fi însoțite de documentele în  original în vederea 

verificării conformității copiilor cu acestea .  

 

 

 

 

 



 

 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

 

 Depunerea dosarelor  la secretariatul Colegiului Național “Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul 

Ploiești- 23.11.2022 – 09.12.2022 ORA 12.00. 

 Selecţia dosarelor de înscriere se face în data de 09.12.2022.  

 Rezultatul selecției dosarelor se afişează în data de 09.12.2022,  ora 15 ºº cu menţiunea „admis" sau 

„respins".   

 Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarului se depun la sediul școlii  în data de 09.12.2022  

ora 15,00 – 10.12.2022 ORA 15,00 .  

 Rezultatul   contestaţiilor  se afișează în data de  10.12.2022 ,  ora 18ºº.  

 PROBA SCRISĂ – 19.12.2022-  ORA 13.00 

 Afișarea rezultatelor pentru proba scrisă 19.12.2022- ora 17.00 

 Depunere contestații pentru proba scrisă 19.12.2022- ora 17.00 -20.12.2022- ora.17.00 

 Afișarea rezultatelor la contestațiile pentru proba scrisă – 20.12.2022 -ora 18.00 

 INTERVIUL – 21.12.2022 începând cu ORA 9.00. 

 Afișarea rezultatelor  la INTERVIU 21.12.2022- ora 16.00 

 Depunerea contestațiilor pentru interviu 21.12.2022- ora 16.00 -22.12.2022- ora.16.00. 

 AFIȘAREA REZULTATELOR LA  CONTESTAȚIILE PENTRU  INTERVIU  / REZULTATE 

FINALE – 22.12.2022- ORA 18.00. 

 

 

CONDIȚIILE  NECESARE OCUPĂRII POSTURILOR  CONFORM ART. 15 DIN HG nr. 

1336/2022 

a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul 

privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene; 

   b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 

   c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

   d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

   e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit 

cerintelor postului scos la concurs; 

   f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra 

autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii 

justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu 

exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit 

reabilitarea; 

   g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa 

functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea 

infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a 

exercitarii unei profesii; 

   h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national 

automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 

asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea 

doc:1190011802/1
doc:1080007602/1


Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la 

art. 35 alin. (1) lit. h). 

 

TIPUL PROBELOR DE CONCURS : 

o probă scrisă (60 de minute - punctajul este de maxim 100 de puncte); 

o interviul (15 minute/pentru fiecare candidat   - punctajul este de maxim 100 de puncte). 

 

Punctajul minim pentru fiecare proba este 50 puncte. 

Proba de interviu va fi susţinută de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă (minim 50 de 

puncte) . 

 

                Relatii suplimentare se pot obtine la telefon secretariat : 0344802070 

 

      

 

     PREȘEDINTE COMISIE - DIRECTOR ,  

                       PROF.  RODICA POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


