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Nr.  941  din   25. 10. 2019 

Anunt 
 

Scoala Gimnaziala “Gheorghe Nicolau” Romani 
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în conformitate cu Legea Educatiei 

Nr.1/ 2011si  Hotărârea nr. 286 /23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant: 

 

Nr.crt Tipul postului 

 

Nr. de posturi Categoria de 

personal 

Statutul  

postului /  

viabilitatea 

1.  

Îngrijitor 

 

1 Personal 

nedidactic 

 

Post vacant/perioada 

nedeterminata/norma 

intreaga 

 

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale 

şi condiţii specifice. 

 

CONDITII GENERALE: 

 

 are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene  

sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;  

 cunoaste limba romana, scris si vorbit;  

 are varsta minima de 18 ani reglementata de prevederile legale;  

 are capacitate deplina de exercitiu;  

 are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;  

 indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice 

potrivit cerintelor postului scos la concurs;  

 nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra 

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica 

infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu 

intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a 

intervenit reabilitarea 

 

CONDITII  SPECIFICE: 

 Domiciliul in comuna Romani, sat Silistea  

 Studii : Scoala generala (profesionala sau liceu) 

 Abilităţi de comunicare-relaţionare cu întreg personalul unităţii de învăţământ 

 Abilităţi pentru munca în echipa; 

 Disponibilitate pentru program flexibil; 

 Disponibilitate pentru desfăşurarea unor activităţi în weekend; 
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 Însoţeşte elevii în afara instituţiei pentru rezolvarea unor probleme personale 

(consultaţii medicale, ridicare pachete poştă etc.) 

 Răspunde de siguranţa şi integritatea elevilor peperioada programului de activitate, 

alaturi de cadrele didactice de serviciu; 

 Are un comportament decent, o ținută îngrijită; 

 

ACTE NECESARE LA DOSARUL DE INSCRIERE: 

a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului scolii; 

b) copia actului de identitate; 

c) copia actului de casatorie (divort, unde ese cazul) 

d) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari 

(scoala generala,  curs norme fundamentale de igiena sau dovada inscrierii la curs) ; 

e) copia carnetului de munca conforma cu originalul sau, dupa caz, o adeverinta care sa 

ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;(daca exista) 

f) cazierul judiciar; 

g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata  cu cel 

mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitati 

sanitare abilitate; 

h) curriculum vitae ; 

i) alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs 

  

 Înscrierea la concurs se efectueaza in perioada: 

                 29. octombrie – 08 noiembrie  2019 (ora 12.00), la serviciul secretariat al scolii 

Români  

(se primesc doar dosarele complete) 

Concursul se desfasoara in 3 etape, dupa cum urmeaza: 

 

I.  08. 11. 2019 selectia dosarelor de inscriere, pe baza indeplinirii 

conditiilor de participare la concurs și comunicarea rezultatelor 

(ora 12.00- 15.00) 

II.         11. 11 .2019 proba practica  

             12. 11. 2019 proba practica  

III.        13.11. 2019 interviu (12- 15.00) 

 

NOTAREA PROBELOR: 

- proba practica, interviu: min. 50 puncte, max. 100 puncte         

 

AFISAREA REZULTATELOR:  dupa fiecare etapa de concurs  

Contestatiile se pot depune la sediul scoliii,  

- privind rezultatele obtinute in urma selectiei de dosare: 08.11.2019 (intre orele 15.00- 15.45) 

- privind rezultatele obtinute in urma  probei practice: 12.11.2019 (intre orele 15.00- 15.45) 

- privind rezultatele obtinute in urma sustinerii interviului: 13.11.2019 ((intre orele 15.00- 15.45) 

 

REZOLVAREA CONTESTATIILOR: 14.11.2019 (intre orele 8.00- 12.00) 

Rezultate finale: 14.11. 2019 (în intervalul orar 14.00- 16.00) 
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PREZENTAREA LA POST se face in cel mult 15 zile calendaristice de la data afisarii 

rezultatelor. In cazul neprezentarii la termen, postul este declarat vacant, urmand sa se comunice 

candidatului cu punctajul final imediat inferior posibilitatea de a ocupa postul. 

 

Persoana de contact:  DIRECTOR, prof. Mihaela ALDEA (tel: 0762253323) 

 

DIN ATRIBUTIILE  PREVAZUTE IN FISA POSTULUI 

a) Gestionează bunurile: 

 preia sub inventar de la administrator bunurile din clase, holuri, spaţii sanitare 

şi răspunde de păstrarea şi folosirea lor în condiţii normale; 

 preia materialele pentru curăţenie; 

 răspunde bunurile personale ale elevilor aflate în sălile de clasă pe perioada 

cât aceştia sunt la alte activităţi. 

b) Efectuează lucrări de îngrijire a sectorului: 

 ştergerea prafului, măturat, spălat; 

 scuturarea/spalarea  preşurilor, perdelelor, fetelor de masa (unde este cazul); 

 spălatul uşilor, geamurilor, chiuvetelor, faianţei, mozaicurilor etc. 

 curatarea si igieniyare toaletelor; 

 păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare; 

 execută lucrări de vopsire, varuiere (când este cazul); 

 curăţenia sălilor de clasă (zilnic), a curtii si a celorlalte spatii apartinand scolii 

c) Conservă bunurile: 

 Controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, duşurile, robinetele şi 

semnalează defecţiunile constatate administratorului sau muncitorilor de 

întreţinere; 

 Verifica in fiecare dimineata si seara, cand  descuie si incuie scoala, bunurile 

d) Orice alta sarcina, data de conducatorul scolii,  in conditiile legii 

 

Bibliografie: 

 Legea nr.333/08.07.2003(actualizată) privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor şi 

protecția persoanelor; 

 Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

 Ordin 1225/5031 din 24.12.2013 privind însușirea noțiunilor de igiena. 

 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar nr. 

5.079/2016, revizuit in 2018 

 

 

 

 

                                                          Director, 

                                       Prof. MIHAELA ALDEA 
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