
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PORUMBEȘTI 
 

 
A N U N Ţ 

În temeiul art.26.alin.7 din Legea nr.284/2010 a salarizării unitare a personalului plătit din 
fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilor 
H.G. nr. 286/2011 – Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PORUMBEȘTI 
Organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant 

 
- muncitor întreţinere (0,5 normă)  îngrijitor (0,5 normă), durată determinată 
 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE 
 

Condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011. 
a) are cetăţenia română  
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minima de 18 ani reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează 
f) să nu aibă antecedente penale 
 

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE: 
 
- minim studii medii 
- cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniile : instalaţii termice  
- deține certificat de instruire, privind insușirea notiunilor fundamentale de igienă (sau face dovada 
că este înscris la un astfel de curs) 
- experienţa anterioară în posturi similare constituie avantaj 
 
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va cuprinde 
următoarele documente: 

 
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii 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  
d) copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă din programul 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) adeverinţa 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, cu menţiunea “apt pentru postul de muncitor întreţinere și îngrijitor” 
 
 

 
 
 
 

 



BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI  
 

1. Legea nr. 319 din 14 .07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (publicată în Monitorul 
Oficial nr. 646/26.07.2006)- Cap.4 – Obligaţiile lucrătorilor-art.22 şi 23 ; 

2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţole 
şi instituţiile publice: Cap.2- Norme generale de conduită profesională a personalului 
contractual – art.5-7, art.12; 

3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
4. Normele privind protecţia muncii. 
5. Legea 53/2003 actualizată – codul muncii ,,răspunderea disciplinară” 

(art.247 – art.252)  
 
Tematică  
- reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ metode de dezinsecție și dezinfecție  

- noțiuni fundamentale de igiena.  

- reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ  

- securitate si sanatate in munca și psi.  
 
Concursul constă în 4 etape succesive: 
- selecţia dosarelor de înscriere 
- proba scrisă  - 100 puncte - Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin       
                                                             minim 50 puncte 

       - proba practică (eliminatorie) - Constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice 
necesare în vederea ocupării postului : 
Calendarul concursului 
 
ETAPA DE CONCURS DATA/PERIOADA 
Depunerea dosarelor 14 octombrie 2021 până la ora 1400 
Evaluarea dosarelor 14 noiembrie 2021 orele 1400- 1500 
Afișarea rezultatelor în urma evaluării 
dosarelor 

14 noiembrie 2021 ora 1530 

Proba scrisă 15 noiembrie 2021 ora 1000 
Afișarea rezultatelor 15 noiembrie 2021 ora 1130 
Proba practică 15 noiembrie 2021 ora 1200 
Afișarea rezultatelor finale 15 noiembrie 2021 ora 1400 
Depunerea contestațiilor (se pot contesta numai 
propriile lucrări propriile lucrări la proba 
scrisă) 

15 noiembrie 2021 orele 1500 - 2000 

Soluținarea contestațiilor și afișarea 
rezultatelor finale 

18 noiembrie 2021 ora 1400 

 
 
        DIRECTOR, 
                                                                                                       Kornis Ágnes 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CERERE 

 

 

  

Către,  
Conducerea Școlii Gimnaziale Porumbești 

  
Subsemnatul/a_________________________________,fiul/fiica ______lui_______________si 

a______________,avand CNP_________________ nascut/nascuta in 

localitatea_____________,judetul_______,strada________________nr___,bl____,sc___,et____,ap

____telefon_____________  

 

Solicit prin prezenta inscrierea mea la concurs pentru postul de ______________________, la 

Scoala Gimnaziala Porumbești  concurs care se va desfasura in perioada___________________  

 

Data                                                     Nume si prenume:  

                                                                                          Semnătura____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE  

 

 

 

 

 
 

Subsemnatul/a____________________________,fiul/fiica lui________________si 

al________________________,avand CNP_________________________________nascut/a in 

localitatea__________________,judetul_____________,strada____________________________, 

nr____,bl__ ___,sc______,et______,ap_____,telefon_________________  

Declar pe propria raspundere,cunoscand prevederile Codului Penal Roman cu privire la falsul in 

declaratii, ca nu am fost, nu sunt urmărit penal si nu am cunoștința că a început urmărirea 

penala impotriva mea.  

 

 

Data                                                                                  Nume si prenume  

                                                                                _______________________  

                                                                              Semnătura______________ 
                 


