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Nr. 125 /10.01.2022

CĂTRE,
REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
Subscrisa, Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” , strada Mihai Eminescu, nr.1, Bârlad,
județul Vaslui, rugăm să publicați, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, anunțul
privind ocuparea următoarelor posturi :
 un post de administrator financiar grad I – S (contabil șef) - perioadă nedeterminată;
 un post de paznic - perioadă nedeterminată;
 două posturi de îngrijitor curățenie - perioadă nedeterminată.
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Anunț
Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”, str. Mihai Eminescu, nr. 1, Bârlad, jud. Vaslui,
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi:
- un post de PAZNIC vacant – funcție contractuală, nivelul postului fiind unul
de execuție;
- două posturi de ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE vacante – funcții contractuale,
nivelul posturilor fiind unul de execuție;
- un post de CONTABIL-ȘEF vacant – funcție contractuală, nivelul postului
fiind unul de conducere.
Condiții specifice:
 paznic – atestat agent pază și ordine, vechime în muncă minim 5 ani;
 îngrijitor curățenie – certificat curs igienă, vechime în muncă minim 5 ani;
 contabil-șef - studii superioare economice, vechime în specialitatea postului
minim 5 ani în contabilitate.
Concursul va avea loc la sediul Liceului Teoretic ,,Mihai Eminescu”, str. Mihai
Eminescu, nr. 1, Bârlad, jud. Vaslui, conform calendarului:
 până pe 27.01.2022 – Depunerea dosarelor de înscriere (inculsiv data de 27.01.2022)
 31.01.2022 - 9.00-11.00 Selecția dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor
 31.01.2022 – 12.00-14.00 Depunerea contestațiilor la proba de selecție a dosarelor
 31.01.2022 – 15.30 Afișarea rezultatelor după contestații
 07.02.2022 - 9,00 – 11,00 – Proba scrisă – contabil-șef și paznic
 07.02.2022 - 9,00 – 11,00 – Proba practică – îngrijitor curățenie
 07.02.2022 - 13,00 – Afișarea rezultatelor – contabil-șef , paznic și îngrijitor
curățenie
 07.02.2022 – 13.00 – 15.00 – depunerea contestațiilor
 08.02.2022 – 12.00 – Afișarea rezultatelor după contestații
 09.02.2022 - 10,00 – 12,00 – Interviu paznic și îngrijitor curățenie
 09.02.2022 - 10,00 – 12,00 – Proba practică – contabil-șef
 09.02.2022 – 13.00 - Afișarea rezultatelor obținute la proba interviu și la proba
practică
 09.02.2022 – 13.00-15.00 - Depunerea contestațiilor la proba interviu și la proba
practică
 10.02.2022 – 12.00 - Afișarea rezultatelor dupa contestații – contabil-șef
 10.02.2022 – 12.000 - Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale –
paznic și îngrijitor curățenie
 11.02.2022 - 10,00 – 12,00 – Interviu – contabil-șef
 11.02.2022 – 13.00-15.00 - Depunerea contestațiilor la proba interviu
 14.02.2022 – 12.00 - Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale –
contabil-șef
Relații se pot obține de pe site-ul liceului http://www.liceuleminescubarlad.ro/ sau la
secretariat, telefon 0235/413004, între orele: 10 -14.
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