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CONCURS PENTRU POSTURI V ACANTE DE 
ÎNGRIJITOR ŞI PAZNIC LA 

COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ" IAŞI 
o Angajator: Colegiul Naţional „Emil Racoviţă" Iaşi

o Tip angajator: Instituţie locală

o Categoria postului: Funcţii contractuale

o Judeţ: Iaşi

o Tipul postului: Permanent

o Nivelul postului: Funcţii de execuţie

Colegiul Naţional „Emil Racoviţă" Iaşi organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a două funcţii contractuale de execuţie vacante de 
îngrijitor şi paznic din cadrul colegiului. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii generale, conform Codului Muncii - Legea nr. 53/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare şi condiţiile specifice, prevăzute de art. 542 din 
OUG 57 / 2019, cu modificările şi completările ulterioare: 

a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunosc limba română, scris şi vorbit;

c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) au capacitate deplină de exerciţiu;

e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată

pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare

abilitate;

f) îndeplinesc condiţiile de studii necesare ocupării postului;

g) îndeplinesc condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării

postului;
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h) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu,
infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea;
i) nu execută o pedeapsă complementară prin care le-a fost interzisă exercitarea
dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura
activitatea de care s-au folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de care s-a luat
măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
j) nu au comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin (2) din Legea nr. 118/2019 privind
Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni
sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru
completarea Legii nr. 7 6 / 2 0 0 8  privind organizarea şi funcţionarea Sistemului
Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii
înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării 
funcţiei de îngrijitor sunt: 

o studii medii/ generale;
o disponibilitate la program de după-amiază;
o vechime in muncă şi în specialitatea postului: minim s ani;
o recomandare de la ultimul loc de muncă.

Concursul pentru postul de îngrijitor se va organiza conform calendarului următor: 
o 14 decembrie 2022,  ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
o 15 decembrie 2022: afişarea listei candidaţilor care se prezintă la proba practică;
o 19 decembrie 2022,  ora 09.00: proba practică;
o 19 decembrie 2022,  începând cu ora 11.00: interviu;
o 2 0  decembrie 2022: afişarea rezultatelor;
o 21 decembrie 2022: depunerea eventualelor contestaţii
o 22  decembrie 2022: afişarea rezultatelor finale

Dosarele vor fi depuse la secretariatul unităţii.
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Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării 
funcţiei de paznic sunt: 

o studii medii/generale;
o disponibilitate la program de noapte;
o vechime in muncă şi în specialitatea postului: minim 5 ani;
o recomandare de la ultimul loc de muncă.;
o atestat de paznic.

Concursul pentru postul de îngrijitor se va organiza conform calendarului următor: 
o 14 decembrie 2022, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
o 15 decembrie 2022: afişarea listei candidaţilor care se prezintă la proba practică;
o 19 decembrie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
o 19 decembrie 2022, începând cu ora 12.00: interviu;
o 20 decembrie 2022: afişarea rezultatelor;
o 21 decembrie 2022: depunerea eventualelor contestaţii
o 22 decembrie 2022: afişarea rezultatelor finale

Dosarele vor fi depuse la secretariatul unităţii.
În urma analizei dosarelor, vor fi selectaţi candidaţii care îndeplinesc

condiţiile generale şi specifice în vederea ocupării postului de îngrijitor şi a postului de 
paznic, iar rezultatele vor fi comunicate până la data de 15 decembrie 2022. 

Conform art. 35 al 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 a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru 
înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 
următoarele documente: 
1. formular de înscriere la concurs, conform modelului de AICI;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, aflate în

termen de valabilitate;
3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prm care s-a realizat

schimbarea de nume, după caz;
4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
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condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică 
(pentru postul de paznic, se prezintă, în original şi copie, atestatul de paznic, eliberat 
de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi); 

5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada
lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru
ocuparea postului;

6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
7. adeverinţă medicală (în original) care să ateste starea de sănătate

corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

8. certificatul de integritate compo1tamentală din care să reiasă că nu s-au comis
infracţiuni prevăzute la art. 1 alin (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul
naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de 
exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea
Legii nr. 7 6 / 2 0 0 8  privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date
Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru
posturile din cadrul sistemului de învăţământ;

9. curriculum vitae, model comun european.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii şi 
poate fi emisă cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii dosarului. 

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are 
antecedente penale şi este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, înainte de data desfăşurării 
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. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Emil Racoviţă Iaşi sau 
la telefon 0 2 3 2  234272, în zilele lucrătoare, între orele 0 9 . 0 0  - 14.00. 

Persoană de contact: Secretar Liliana Domnari 
Adresa e-mail: office@racovita.ro 

Director, 
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Anexa 2 HG 1336/2022 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE I A  CONCURS 

Autoritatea sau instituţia publică: ............................................................ .. 
Funcţia solicitată: .................................................................. . 
Data organizării concursului, proba scrisă şi/sau proba practică, după caz: .................... . 

Numele şi prenumele candidatului: ................................................................ . 
Datele de contact ale candidatului (Se utilizează pentru comunicarea cu privire la 
concurs.): Adresa: ................................................................... . 
E-mail: ................................................................... . 
Telefon: .................................................................... .. 
Persoane de contact pentru recomandări: 

Numele şi prenumele Instituţia Funcţia Număr telefon 

Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate. 
Menţionez că am luat cunoştinţă de condiţiile de desfăşurare a concursului. 
Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor), în ceea ce priveşte consimţământul 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar următoarele: 

Îmi exprim consimţământul 
Nu îmi exprim consimţământul 

□ 
□ 

cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter 
personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor 
comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic. 
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ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în 
condiţiile legii certificatul de integritate comportamentală pentru candidaţii înscrişi 
pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, 
precum şi din orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul 

direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de 
persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a 
unei persoane, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin 
prezentul formular. 

Îmi exprim consimţământul 
Nu îmi exprim consimţământul 

o 
o 

ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în 
condiţiile legii extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot 
reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezentul formular. 

Declar pe propria răspundere că în perioada lucrată nu mi s-a aplicat nicio 
sancţiune disciplinară/mi s-a aplicat sancţiunea disciplinară ................................. . 

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu 
privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate. 

Data: ......................... . Semnătura: .......................... . 




