
                 ŞCOALA  GIMNAZIALĂ ,,LIVIU REBREANU” 
                 MIERCUREA CIUC 
 
 

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: 

 

- 1 post de îngrijitor studii (G,M) - durată determinată, normă întreagă 
 
 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE: 

 

- Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant, persoana care 

îndeplinește următoarele condiții: 
 

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 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, 

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. 
 

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 şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă 

îndeplinirea condiţiilor specific solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

d) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în 



muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

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” 

g) curriculum vitae; 

Actele solicitate vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 
 
 
 

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI DE ÎNGRIJITOR 
 

CERINȚELE POSTULUI: 
 

 Studii generale sau studii medii; 

 Vechime in muncă, minim 1 an; 

 Experiența pe post similar, constituie avantaj; 

 Abilităţi de relaţionare - comunicare cu întreg personalul unităţii de  

învăţământ; 
 Abilităţi pentru munca în echipă; 
 Disponibilitate pentru program flexibil: 

 Disponibilitate pentru desfăşurarea activităţi în weekend; 

 Disponibilitate pentru munca în două schimburi; 

 Răspunde de starea de curăţenie şi igienă în sectorul repartizat: 

 Răspunde de inventarul încredinţat; 
 Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie; 
 Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuţiilor şi 
 responsabilităţilor din fişa postului; 

 Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale 

fizice şi intelectuale şi a programului de lucru; 
 Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă; 
 Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI 
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