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Nr. 1797/09.09.2020 

 

ANUNŢ 

 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României Nr. 286 din 23 

martie 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, 

modificată şi completată prin H.G. 1027 / 2014. 

 

COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU” PETROŞANI 

 
Organizează în perioada 06-08.10.2020 

 

Concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant temporar de ÎNGRIJITOR, 

durată determinată, studii 8 clase/medii, fără vechime în domeniu 

 

A. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE la concurs: 

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 româna, 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 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. 

 
 

B. CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

Pentru ocuparea funcţiei de  ÎNGRIJITOR trebuie îndeplinite următoarele condiții 

minimale de studii : 

- studii: învăţământ 8 clase / medii 

 
C. TIPUL PROBELOR DE CONCURS 

• Probă practică 

• Interviu 
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D. ORGANIZAREA CONCURSULUI 

Organizarea şi desfăşurarea concursului are loc la sediul  Școlii Gimnaziale 

Avram Stanca Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 73, după următorul 

calendar: 

• Depunerea dosarelor de înscriere – 22-28.09.2020 

• Afișarea rezultatelor selecției de dosare: 30.09.2020, ora 14 

• Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele selecției dosarelor: până in data 

de 01.10.2020, ora 14; 

• Afișarea rezultatelor la contestații: 01.10.2020, ora 16; 

• Proba practică - 06.10.2020, ora 9.00 

• Afișarea punctajelor obținute la proba practică - 06.10.2020, ora 14.00 

• Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probei practice până în data de 

07.10.2020, între ora 14.00; 

• Afișarea rezultatelor la contestații: 07.10.2020, ora 16; 

• Interviu – 08.10.2020, ora 9 

• Afișarea punctajelor obținute la interviu – 08.10.2020, ora 14; 

• Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probei de interviu până în data 

de 09.10.2020,  ora 14.00 

• Afișarea rezultatelor finale 09.10.2020, ora 16. 

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în ziua finalizării 

probei. 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba 

proba scrisă. practică şi interviu. 

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, respective 

interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi 

lucrătoare  de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării 

rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

      Comunicarea rezultatelor se face prin afişare la sediul Școlii Gimnaziale Avram 

Stanca Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 73. 

 

E. DOSARUL DE CONCURS 

 

• Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 22-28.09.2020 – (în 

intervalul orar 9 - 14)  la secretariatul Școlii Gimnaziale Avram Stanca 

Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 73 , persoana de contact Gabriș Iuliana, 

telefon 0254.542.633. 

 

• DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

 

1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice 

organizatoare; 

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

legii, după caz; 

3. Copie certificate de naştere şi certificate de căsătorie dacă este cazul; 

4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 

condiţiilor specifice ale postului; 
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5. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă 

care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor / 

postului; 

6. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

7. 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; 

8. Curriculum vitae; 

9. Recomandare de la ultimul loc de muncă. 

 

• 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 în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale, în cazul în care este declarant admis la selecţia dosarelor, acesta 

are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel 

mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

• Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, 

după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, vor fi prezentate şi în original 

în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete 

 

 

G.Tematica de concurs: 

• Reguli de efectuare a curăţeniei. 

• Noţiuni fundamentale de igienă. 

• Reglementări privind  securitatea muncii. 

• Reglementări privind apararea împotriva incendiilor . 

• TITLUL IV. Personalul unităților de învățământ, CAPITOLUL I, Dispoziții 

generale si CAPITOLUL III. Personal nedidactic din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

H.BIBLIOGRAFIE 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar aprobat prin ORDINUL nr. 5.079 din 31.08.2016. Titlul IV- 

personalul unităţii de învăţământ, atribuţii 

• LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) securităţii şi sănătăţii în 

munca.  

Capitolul IV –Obligaţiile lucrătorilor  
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• Normele  metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în 

muncă nr. 319/ 2006,  aprobate prin  HOTĂRÂREA nr. 1.425 din 11 

octombrie 2006 (*actualizată*) . 

• LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*).  

Răspunderea disciplinară (art.247-252) 

• Normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea 

copiilor şi tinerilor aprobate prin  ORDINUL nr. 1.955 din 18 octombrie 

1995(*actualizat*). 

• Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Capitolul I – Dispoziţii generale 

Capitolul II – Obligaţiile privind apărarea împotriva incendiilor 

2. Legea 477/2004 privind Codul de conduita personalului contractual cu 

modificările şi completările ulterioare (Capitolul II)  

  

 

        PROBA PRACTICĂ: 

         Proba practică poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi 

la proba de selecţie a dosarelor. 

        Proba practică constă în testarea abilităţilor si aptitudinilor practice ale 

candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează. 

       Proba practică va include următoarele criterii de evaluare: 

a)  capacitatea de adaptare;  

      b)  capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;  

c)  îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;  

      d)  capacitatea de comunicare;  

e)  capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei 

practice.  

 

  

                                            PROBA  INTERVIU: 

           Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi 

admişi la proba practică. 

 În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. 

Interviul se realizează pe baza criteriilor de evaluare: 
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a) Abilităţi şi cunoştinţe impuse de post; 

b) Capacitatea de analiză şi sinteză; 

c) Motivaţia candidatului; 

d) Comportamentul în situaţiile de criză; 

e) Iniţiativă  şi creativitate. 

 Relații suplimentare se obțin la secretariatul sediul Școlii Gimnaziale Avram 

Stanca Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 73, persoana de contact Gabriș Iuliana, 

telefon 0254.542.633. 

 

 

 


