ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE”
Bacău, Str. Spiru Haret nr. 6
Telefon/fax 0234570582
Email secretariatpedagogicbacau@gmail.com
www.pedagogicbacau.ro

CONCURS OCUPARE POST VACANT DE PEDAGOG ŞCOLAR
Condiţii de participare la concurs :
- absolvirea liceului cu examen de bacalaureat ;
- vechime în muncă de minim 10 ani ;
- să fie catăţeni romani , cetăţenie ai altor state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România ;
- cunoaşte limba română scris şi vorbit ;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
- are capacitate deplină de exerciţiu ;
- să nu fi suferit vreo condamnare definitivă 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 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 ;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicina muncii.

Dosarul de concurs trebuie să conţină următoarele documente :
1 Opis în 2 exemplare, semnat de candidat pe fiecare pagină ;
2 Cerere tip de înscriere ;
3 Declaraţia pe propria răspundere – declaraţie tip ;
4 Copie xerox buletin/carte identitate, certificat de naştere şi căsătorie (unde
este cazul) ;
5 Copie xerox acte de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor

specializări ;
6 Cazierul judiciar ;
5 Curriculum vitae - model europass;
7 Adeverinţa medicală din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a
munci pe postul pentru care candidează, eliberată de medicina muncii ;
8 Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverinţele care atestă vechimea în
muncă – în original şi copie şi pagina din Revisal – copie conform cu originalul.
Actele menţionate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menţionată, într-un dosar
cu şină care va fi înregistrat la secretariatul unităţii în perioada 6-16 iunie 2017.
În perioada 19-20 iunie 2017 se va face selecţia dosarelor depuse de
candidaţi şi vor fi afişaţi candidaţii care vor intra în concurs.
Bibliografie:
1. Legea nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare – cap.VI –
secţiunea 1-a şi secţiunea a 2-a; titlul IV – Statutul personalului didactic –
cap.I, secţiunea 1, secţiunea 3 şi secţiunea 11.
2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar aprobat- Ordinul nr. 5115/2014: Titlul IV-cap.1,2,3,4,5; Titlul
VI-cap.1, cap.2 secţiunea 1, secţiunea 2 şi secţiunea 3.
3. Legea nr. 272/21.06.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului – cap.II – Drepturile copilului.
Anexele:
1. CV – model europss;
2. fişa postului pedagog şcolar– conform OMECTS nr. 6143/2011;
3. cererea tip de înscriere;
4. declaraţia tip pe propria răspundere.

