COLEGIUL ECONOMIC
Localitatea Călăraşi, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 88 , Cod poştal : 910010, jud. Călăraşi, tel., fax – 0242/312142, e-mail :
economic_cl@yahoo.com Cod fiscal 3797204
Nr. 3786/06.10.2020

ANUNŢ
Colegiul Economic inițiază procedura de ocupare, fără concurs, pe durată determinată, conform prevederilor Legii
55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a următoarelor posturi
vacante:
Denumire funcție
1

Informatician

Grad /treaptă
profesională
grad I

Studii
S

Contractele individuale de muncă vor fi încheiate pe o perioadă de trei luni cu posibilitatea prelungirii contractului
individual de muncă pe perioada stării de alertă. Contractele astfel încheiate încetează de drept în cel mult 30 de zile de la
data încetării stării de alertă, conform prevederilor din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19.
Condiții generale de încadrare:
-

are cetățenia română, cetățenia a altor state membre al Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului
Economic European și domiciliul în România
cunoaște limba română scris și vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exercițiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale
eliberată de medicul de familie sau de unitățilesanitare abilitate;
îndeplinește condițiile de studii și, după caz, vechime sau alte condiții specifice potrivit postului scos la concurs;
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra
autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de
corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu
excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice de înscrierea la procesul de selecție:
Informatician:
a. absolvent de învățământ universitar de lungă durată/cu diplomă de licență, în domeniul Informatică
b. vechime în specialitate minim 5 ani
Îngrijitor:
a. școala generală/studii medii
b. fără vechime în specialitate

Acte necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante, sunt:
-

-

cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să aplice – anexa 1
copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, sau orice alt
document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
copie carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu
funcția pentru care candidează; - anexa 2
adeverință medicală sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care aplică (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la
medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate). Adeverința care atestă starea de
sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătății
curriculum vitae, model comun european, datat și semnat;
declarația pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se
află în carantină sau izolare la domiciliu – anexa 3;
declarație că nu este înregistrat în Registrul național automatizat cu privire la persoanlele care au comis infracțiuni
sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor –anexa 4 (la semnarea contractului de muncă va
prezenta Certificatul de integritate comportamentală eliberat conform prevederilor Legii 118/2019);
declarația privind consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal conform
prevederilor Legii 190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamantului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexa 5
Dosarele de înscriere se depun pe e-mail la adresa economic_cl@yahoo.com sau la sediul Colegiului Economic
din str. 1 Decembrie 1918, nr. 88, la Secretariat, până la data de 08.10.2020, în intervalul orar 9:00-15:00.
Selecția dosarelor se va face în data de 09.10.2020, iar rezultatul selecției va fi afișat pe site-ul unității în data de
09.10.2020.
În situația în care, în urma selecției dosarelor, rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis fără a mai fi
organizată proba de interviu.
Data interviului va fi afișată odată cu rezultatul selecției dosarelor de înscriere.

Anexa 1
CERERE
Pentru înscrierea la selecția dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal
contractual, în baza Legii 55/2020

Subsemnatul(a)
domiciliat(ă)
în
localitatea
str.
nr.
, bl._
,ap.
, județ_
, telefon
, e-mail_
, vă rog să-mi aprobați depunerea dosarului pentru angajare pe perioadă determinată, conform
Legii
55/2020, pe postul de
din cadrul Colegiului Economic.
Dosarul de înscrierea la selecție conține următoarele documente:












cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să aplice – anexa 1
copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, sau orice alt document care
atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
copie carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea
studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția
pentru care candidează; - anexa 2
adeverință medicală sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care aplică (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al
candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate). Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data,
numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății
curriculum vitae, model cmun european, datat și semnat;
declarația pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în
carantină sau izolare la domiciliu – anexa 3;
declarație că nu este înregis prezentatrat în Registrul național automatizat cu privire la persoanlele care au comis infracțiuni
sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor –anexa 4 ( la semnarea contractului de muncă va prezenta
Certificatul de integritate comportamentală eliberat conform prevederilor Legii 118/2019);
declarația privind consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii
190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamantului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter pers onal
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul privind protecția datelor), cu
modificările ulterioare – anexa 5

Mă oblig ca, în situația în care voi fi declarat admis, să prezint originalul documentelor depuse prin email.

Data

Semnătura
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Anexa 2
DECLARAȚIE
Pe propria răspundere privind antecedentele penale

Subsemnatul(a),
eliberată
de

posesor al /a CI seria
nr.
,
la
data
de
,
domiciliat(ă)
în
, cunoscând prevederile art.
326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu am antecedente penale și ni
fac obiectul niciunei prpceduri de cercetare sau de urmărire penală.

Data



Semnătura

prezenta declarație este valabilă până la momentul depunerii cazierului judiciar, în conformitate cu
prevederile legale în conformitate.
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Str. 1 Decembrie 1918, nr. 88 , Cod poştal : 910010, tel., fax – 0242/312142,e-mail : economic_cl@yahoo.com

Anexa 3
DECLARAȚIE
Pe propria răspundere că sunt/nu sunt încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu mă
aflu în situația de carantină sau izolare la domiciliu

Subsemnatul(a),
nr.
în

posesor
, eliberată de

la data de

al

/a CI seria
, domiciliat(ă)

, declar pe propria răspundere
că sunt/nu sunt încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și, în conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în
situația de urgență de sănătte publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor
măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, cu modificările și completările ulterioare, nu mă
aflu în situația de carantină sau izolare la domiciliu și am luat cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal
privind falsul în declarații și de cele ale art. 352 din Codul penal cu privire la zădărnicirea bolilor.

Data

Semnătura
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Anexa 4

DECLARAȚIE
Pe propria răspundere că sunt/nu sunt înregistrat/înregistrată în Registrul național automatizat cu
privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra
minorilor

Subsemnatul(a)
eliberată
de

la

data

posesor al /a CI seria
de

,

nr.
,
domiciliat(ă)

în
,
declar
pe
propria
răspundere că sunt/nu sunt înregistrat/înregistrată în Registrul național automatizat cu privire la persoanele
care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor și am luat cunoștință de
prevederile art.
326 din Codul penal privind falsul în declarații.

Data

Semnătura
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Anexa 5

DECLARAȚIE
Privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul(a),
, declar că am luat cunoștință de
drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr.679/2016 și îmi exprim consimțământul scris pentru prelucrarea datelor prevăzute în
cererea de înscriere la selecția dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual, în
baza Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, iar
pentru cei declarați admiși, pe toată durata angajării.
Refuzul acordării consimțământului atrage imposibiligatea participării la concurs.
 DA, sunt de acord
 NU sunt de acord
Menționez că sunt de acord cu afișarea numelui în lista cu rezultatele concursului, publicată pe site-ul
Colegiului Economic.

Data

Semnătura
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