ANUNŢ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZU” ŞELIMBĂR
ORGANIZEAZĂ CONCURS
PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI:
1 POST DE ÎNGRIJITOR LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZU” ŞELIMBĂR
1 POST DE ÎNGRIJITOR LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ VEŞTEM
DATA CONCURSULUI: 20 MARTIE 2017
PROBELE DE CONCURS: PROBA SCRISA, PROBA PRACTICA SI INTERVIU
TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 15 MARTIE, ORA 14
LOCUL DE DEPUNERE A DOSARELOR: SECRETARIATUL ŞCOLII, Şelimbăr, str. M. Viteazu nr. 234A
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: SECRETARIATUL ŞCOLII, TELEFON 0269560255
DOSARUL DE CONCURS TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE:
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, copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă
(REVISAL)care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea
studiilor;
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;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la
selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere
că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei
probe a concursului.
Actele prevăzute la alin. b), c) şi d vor fi prezentate şi în original în
vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
CONDIŢII GENERALE necesar a fi îndeplinite de o persoană pentru ocuparea
postului:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
reabilitarea.
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CONDIŢII SPECIFICE necesar de îndeplinit de persoana pentru ocuparea postului :
1.Studii medii sau scoala profesionala
2.Vechime în muncă minim 3 ani
TEMATICA DE CONCURS:
1. Cum se realizează curăţenia
2. Reguli privind igiena la locul de muncă
3. Reguli de sănătate şi securitate în muncă şi situaţii de urgenţă
BIBLIOGRAFIE:
1.LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, actualizată cu
modificările și completările ulterioare,
– Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor;
2.LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN
AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE:
– Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual,
art.7,
3.LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ”
(ART.247 – ART.252)
4. ORDINUL MINISTERULUI SANATAŢII nr. 1955 din 18 octombrie 1995 - Normele de
igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi
tinerilor, cu modificarile/completările ulterioare.

DATA AFIŞĂRII ANUNŢULUI: 27 FEBRURIE 2017
GRAFICUL ORAR AL PROBELOR DE CONCURS VA FI AFIŞAT LA SEDIUL ŞCOLII ORGANIZATOARE
DUPĂ FINALIZAREA PERIOADEI DE ÎNSCRIERE.

