ERATĂ LA ANUNȚUL INIȚIAL
Erată la anunțul publicat de către Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, din Iași, privind
organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de îngrijitor, vacantă
pe perioadă nedeterminată ... citește documentul cu denumirea ERATA la
BIBLIOGRAFIE ȘI verifică modificare din calendar la secțiunea Contestații probă
practică și interviu

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
- 30.08.2021 –10.09.2021, ora 14.00 – depunerea dosarelor;
-11– 14.09.2021 – selecția dosarelor;
- 14.09.2021 – ora 12,00 - afișarea rezultatelor selecției dosarelor;
- 14.09.2021 – orele 12,00-14,00 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul
selecției dosarelor;
- 16.09.2021 – ora 8,30- afișare rezultate contestații dosare;
- 17.09.2021 ora 09,00 – proba scrisă;
- 21.09.2021 ora 12,00 – afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă;
- 21.09.2021 între orele 12.00 - 14.00 – depunerea contestațiilor la proba scrisă;
- 21–22.09.2021 – ora 8,30- rezolvarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea
rezultatelor;
- 22.09.2021, începând cu ora 09,00 – proba practică si interviul
- 23.09.2021 ora 12,00 – afișarea rezultatelor obținute la proba practică și interviu;
- 23.09.2021 între orele 12.00 - 14.00 – depunerea contestațiilor la proba practică sau
interviu;
- 23–24.09.2021 – ora 8,30- rezolvarea contestațiilor la proba practică și interviu,
afișarea rezultatelor finale;

Candidatul declarat admis este obligat să înceapă activitatea in cel mai scurt timp
posibil.

ERATĂ BIBLIOGRAFIE
o OMEC nr.544712020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare
și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar- titlul IV - Personalul
unităților de învățământ - Cap. III -Personal nedidactic;
o Legea 53/2003 actualizată- Codul Muncii- ,,răspunderea disciplinară" art.247'
art.252;
o Legea 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă, actualizată cu modificările
și completările ulterioare, cap. IV- obligațiile lucrătorilor - art. 22 și 23;
o Legea nr. 477/2004- privind codul de conduită a personalului contractual din
autoritățile și instituțiile publice, cap. II -norme generale de conduită
profesională a personalului contractual, art. S- 7, art.12;
o Legea 307/2006 privind aspirarea incendiilor, actualizată: cap. I-dispoziții
generale, cap. II -obligații privind apărarea împotriva incendiilor
o Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile
pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor;
o Ordin 119 / 04 / 02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate
publică, privind mediul de viață al populației cu modificările și completările
ulterioare, cap. Vl - Curățarea și dezinfectarea
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