
 

NR. 1193/26.10.2022 
 

 

ANUNŢ 
  

CONCURS PENTRU OCUPAREA A  DOUĂ POSTURI 

VACANTE  

Îngrijitor clădiri 

Muncitor calificat 

  

 Având în vedere:  

 

- Art. 30 din Legea nr. 53/2003,  privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H. G. nr. 1027 din 11 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea 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, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011; 
 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DR. ILIE PAVEL” RM. SĂRAT organizează, în data de 

21.11.2022, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi vacante:    

1 post de îngrijitor clădiri și 1 post muncitor calificat. 

 

 

  I. INFORMAŢII PRIVIND POSTUL conform art. 17 din Codul Muncii-

republicat 

 

- Durata şi condiţiile muncii: durată nedeterminată, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 

respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru; 

- Perioada de probă este de maxim 30 zile conform legii; 
 

 

  II. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS  

 

 II. 1. Condiţii generale 

  

1. Cetăţenia română şi domiciliul stabil în România.  

2. Cunoaşterea limbii române scris şi vorbit.  

3. Vârsta minimă reglementată de prevederile legale. 

3. Capacitate deplină de exerciţiu. 

4. Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile 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. 

5. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs.  

6. Nu a fost condamnat sau condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului ori a 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 candidatul/ candidata incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în 

care a intervenit reabilitarea. 

 

  

II. 2. Condiţii specifice  

 

● Studii minime: 10 clase. 

● Fără condiții de vechime. 

● Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor. 

● Disponibilitate la timp de lucru prelungit. 

● Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ.  

• Abilități de relaționare – comunicare cu elevii și părinții 

● Abilităţi de muncă în echipă. 

● Efectuarea şi altor sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi 

intelectuale şi a programului de lucru. 

● Comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă 

de părinţi. 
 
 

  III. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE  

 

1. Cerere de înscriere la concurs - se procură de la serviciul secretariat al instituţiei.  

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz. 

3. Copii ale actelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniu. 

4. Copia certificatului de naştere. 

5. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul).  

6. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul).  

7. Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL.  

8. Cazier judiciar 

9. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, care să conţină în clar, numărul, data, 

numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, 

eliberată cu cel mult 30 zile înaite de desfăşurarea concursului (de la medicul de familie) cu 

menţiunea „apt pentru postul de îngrijitor”.  

10. Curriculum vitae.  

11. Opisul dosarului în dublu exemplar, un exemplar se va restitui candidatului cu înregistrarea 

înscrierii la concurs.  

 

 Note:  

 - actele vor fi aşezate în ordinea menţionată, într-un dosar cu şină.  

 - actele prevăzute la punctele 2. şi 3. vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

şi certificării conform cu originalul sau în copii legalizate. 
 
 

  IV. PROCEDURA DE SELECŢIE  

 

 Probe de concurs:  
 

a). Proba scrisă;  

b). Probă practică;  

c). Interviu. 

 Notă:  

 - toate probele se desfăşoară la sediul Școlii Gimnaziale ,,Dr. Ilie Pavel” Rm. Sărat   

   

  

 

 

 



 

 
 
 

  V. CALENDARUL CONCURSULUI  
 

  Etapa de concurs Data / perioada orară 

Publicarea anunţului 26.10.2022 

Înscrierea 26.10-16.11.2022 

Evaluarea dosarelor 17.11.2022 

Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor 18.11.2022 

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 18.11.2022 

Afişarea soluţionării contestaţiilor 18.11.2022 

Proba scrisă 21.11.2022 

Interviu 21.11.2022 

Afişarea rezultatelor 21.11.2022 

Proba practică 23.11.2022 

Afişarea rezultatelor finale 23.11.2022 

Depunerea contestaţiilor 23.11.2022 

Afişarea soluţionării contestaţiilor 23.11.2022 
 

 
 

   BIBLIOGRAFIE  

 
1. Legea nr. 319 din 14.07.2006 actualizată privind securitatea şi sănătatea în muncă şi normele 

metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425 din 11.10.2006. 

2. HG, nr. 286/2011cu modificările și completările ulterioare. 

3. Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 

4. Ordin Ministerului Sănătăţii nr. 1955 din 18.10.1995 pentru aprobarea Normelor de igiena 

privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.  

5. Fişa postului. 

6. ROI al Școlii Gimnaziale ,,Dr. Ilie Pavel” Rm. Sărat – personal nedidactic 

7. Procedura de comunicare internă a Școlii Gimnaziale ,,Dr. Ilie Pavel” Rm. Sărat.  
   

 

   DISPOZIŢII FINALE 

 

 Informaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 0238/560835  

sau personal la secretariatul școală, între orele 9:00-14:00. 

 Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale ,,Dr. Ilie 

Pavel” Rm. Sărat conform calendarului de desfăşurare a concursului. 

 Contestaţiile se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale ,,Dr. Ilie Pavel” Rm. Sărat 

conform calendarului de desfăşurare a concursului. 

 Nota după rezolvarea contestaţiilor rămâne definitivă. 

 Candidatul cu punctajul cel mai mare este declarat câştigător. 

 Candidatul declarat câştigător se angajează pe o perioadă nedeterminată. 

 

Director, 

Prof. Dr. CRISTEA FLORENTIN-LIVIU 

 

 


