CENTRUL CULTURAL UNESCO “IONEL PERLEA”- IALOMIŢA
Slobozia - Ialomiţa, b-dul Matei Basarab nr.26
Tel/fax 0040 243 231813
e-mail ionelperlea@yahoo.com
Nr482/19.08.2019
ANUNT
Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea” Ialomita, cu sediul în Slobozia, Bld. Matei Basarab, nr.
26, Județul Ialomița, organizează in baza HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, concurs în data de 10 septembrie 2019 pentru ocuparea unui post contractual de
execuție de îngrijitor, pe perioada nedeterminata, studii generale/medii. Pentru a participa la
concurs, candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:
I.

Condiții generale:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are 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) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv 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.

II. Condiții specifice:
a) Studii generale/medii
b) Vechime 1 an
c) Recomandare de la ultimul loc de muncă

III. Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
e) adeverinţă 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 unităţile
sanitare abilitate;
f) curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În cazul documentului
prevăzut la alin. (1) lit.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente
penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfășurării primei probe a concursului.
Actele prevazute pentru dosarul de inscriere de la lit. b la lit.c, vor fi prezentate si in original in
vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
IV. Calendarul de desfășurare a consursului
IV.1. Depunerea dosarelor de concurs
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Secretariatul Centrului Cultural UNESCO “Ionel
Perlea” Ialomita, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în
data de 2 septembrie 2019, pana la ora 16.00.
IV.2. Selecţia dosarelor de concurs – 3 septembrie 2019, orele 10.00
În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a
dosarelor,comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii
condiţiilor de participare.
IV.3. Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor – 4 septembrie 2019, ora 12.00
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs,
cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul Centrului
Cultural UNESCO “Ionel Perlea” Ialomița, precum şi pe pagina de internet a autorităţii
publice,www.perlea.ro, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a
dosarelor de concurs.
Depunerea contestatiilor – 5 septembrie 2019, până la ora 16.00
Solutionarea contestatiilor– 6 septembrie 2019, ora 12.00
Afisarea rezultatelor dupa solutionarea contestatiilor pentru selectia dosarelor – 6
septembrie 2019, ora 16.00
IV.4. Proba scrisă: Proba scrisă se desfăşoară în data de 10 septembrie 2019, ora 13.00, la sediul
Centrului Cultural UNESCO “Ionel Perlea” Ialomita, Bld. Matei Basarab, nr. 26,,loc. Slobozia,
Județul Ialomița.

Afisarea rezultatelor la proba scrisa – 10 septembrie 2019, orele 16.00
Depunerea contestatiilor – 11 septembrie 2019, ora 14.00
Solutionarea contestatiilor – 12 septembrie 2019, ora 14.00

Afisarea rezultatelor dupa solutionarea contestatiilor pentru proba scrisa – 12 septembrie
2019, ora 16.00
IV.5. Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise, la sediul Centrului Cultural UNESCO “Ionel Perlea” Ialomita, Bld. Matei Basarab, nr.
26,,loc. Slobozia, Județul Ialomița. (13 septembrie 2019, ora 10.00)
Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.
Afisarea rezultatelor dupa interviu – 13 septembrie 2019, ora 16.00
Depunerea contestatiilor – 16 septembrie 2019, până la ora 16.00
Solutionarea contestatiilor – 17 septembrie 2019, ora 10.00
Afisarea rezultatelor dupa solutionarea contestatiilor pentru proba interviu – 17 septembrie
2019, ora 16.00
IV.6. Comunicarea rezultatelor finale a concursului se face prin afişare la sediul Centrului Cultural
UNESCO “Ionel Perlea” Ialomita, precum şi pe pagina de internet a acestuia, www.perlea.ro, în
termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei. – 18 septembrie 2019, ora 16.00
IV.7. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi
interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi
lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului
probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor
se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a
contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul
Centrului Cultural UNESCO “Ionel Perlea” Ialomita, precum şi pe pagina de internet a acestuia,
www.perlea.ro. , imediat după soluţionarea contestaţiilor
Afisat astăzi, 19 august 2019
Concursul se desfășoară la sediul Centrului Cultural UNESCO “Ionel Perlea” Ialomita, Bld. Matei
Basarab, nr. 26,,loc. Slobozia, Județul Ialomița.
Relații suplimentare se obțin la nr. de telefon 0243/ 231813.
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