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ANUNȚ 

 
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 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, cu 
modificarile si completarile ulterioare prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

 „Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj 
organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante  perioadă determinată – perioadă de 
implementare proiect „PRO EDUCAȚIE” finanțat din fonduri europene nerambursabile POCU - 
106803, după cum urmeaza:  

1.Învățător – 1 post; 
2.Profesor matematică învătământ gimnazial – 1 post . 
Concursul pentru ocuparea funcțiilor de natură contractuală vacantă va avea loc la sediul 

Primăriei orașului Rovinari, județ Gorj, după cum urmează:  
1.În data de 25 noiembrie 2021, orele 10.00 va avea loc proba scrisă; 
2.În data  de 2 decembrie 2021, orele 10.00 va avea loc interviul.  
Dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea funcțiilor de natură contractuală 

vacantă se depun până la data 17 noiembrie, orele 16.00, la sediul Primăriei orașului Rovinari, 
str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, Compartiment Centrul de Informare a Cetățeanului, Registratură. 

Condiții specifice pentru ocuparea prin concurs a funcțiilor de natură contractuală 
vacantă: 

1.Învățător: 
-Studii superioare/specializare pedagogie sau știintele educației - 3 ani 
-Experiență generală în muncă - 5 ani 
-Experiență specifică în învățământul preșcolar/primar - 2 ani 
-Îndendeplinire condiţii art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
2.Profesor matematică învățământ gimnazial: 
-Studii superioare de scurta durată, absolvite cu diplomă sau echivalentă – 3 ani; 
-Experiență generală în muncă - 5 ani 
-Experiență specifică de predare în învățământul gimnazial - 2 ani 
-Îndeplinire condiţii art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
Dosarele de concurs vor conține în mod obligatoriu următoarele documente, (documentele 

în copie xerox vor fi însoțite de documentele originale): 
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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) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) 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; 

g) curriculum vitae; 
Poate participa la concursul pentru ocuparea funcțiilor de natură contractuală vacante, 

persoana care îndeplineste următoarele condiţii (art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare): 

1.Are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2.Cunoaşte limba româna, scris şi vorbit; 
3.Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
4.Are capacitate deplină de exerciţiu; 
5.Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
6.Îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime, sau alte condiţii specifice 

potrivit postului scos la concurs; 
7.Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unor 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”. 

Bibliografie la concursul organizat pentru ocuparea funcției de natură contractuală 
vacantă de învățător: 

1.Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

2.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

3.Legea  nr. 319/2006  Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si 
completările ulterioare; 

4.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si 
completarile ulterioare; 

5.Legea nr. 1/2011, Legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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6.Legea nr. 272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

Bibliografie la concursul organizat pentru ocuparea funcției de natură contractuală 
vacantă de profesor profesor matematică învățământ gimnazial:  

1.Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

2.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulteroare (conduita profesionala a personalului contractual din 
autoritățile şi institutiile publice); 

3.Legea  nr. 319/2006  Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si 
completările ulterioare; 

4.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si 
completarile ulterioare; 

5.Legea nr. 1/2011, Legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
6.Legea nr. 272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 
Calendarul de desfășurare al concursului: 
1.În data de 25 noiembrie 2021, orele 10.00 va avea loc proba scrisă; 
2.În data  de 2 decembrie 2021, orele 10.00 va avea loc interviul; 
3.Dosarele de concurs se depun până la data de 17 noiembrie 2021, orele 16.00; 
4.Selecția dosarelor de concurs se face până la data de 18 noiembrie 2021, orele 16.00; 
5.Depunere contestații la selecția dosarelor de concurs: până la 19 noiembrie 2021, orele 

16.00; 
6.Rezultatul contestațiilor la selecția dosarelor 22 noiembrie 2021, până la orele 16.00; 
7. În data de 25 noiembrie 2021, orele 10.00 va avea loc proba scrisă 
8.Afișare  rezultate proba scrisă 25 noiembrie 2021, până la orele 16.00; 

 9.Depunere contestații proba scrisă 26 noiembrie 2021, până la orele 16.00; 
 10.Soluționare contestații proba scrisă 29 noiembrie 2021, până la orele 16.00; 
 11.În data  de 2 decembrie 2021, orele 10.00 va avea loc interviul 
 12.Afișare rezultate interviu 2 decembrie 2021, orele 14.00; 
 13.Depunere contestații interviu 3 decembrie 2021, până la orele 14.00; 
 14.Soluționare contestații interviu 6 decembrie 2021, până la orele 14.00; 
 15.Afișare rezultate finale concurs 6 decembrie 2021, orele 16.00. 
 16.Numirea în functiile de natură contractuală vacante maxim 15 zile  de la afisarea 
rezultatelor finale. 
 Relații suplimentare se pot obține la numărul de tel. 0253/371095, interior 111.” 
 Cu deosebit respect,  

 
Primar,  

  Jur. Filip Robert-Dorin   Comp. Resurse Umane, Salarizare,  
        Cons. Spătaru Rodica 


