
                 ŞCOALA  GIMNAZIALĂ ,,LIVIU REBREANU” 
                 MIERCUREA CIUC 
 
 

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: 

 

- 1 post de îngrijitor (0,5 post grădiniță+0,5 post școală) 

- 0,5 post întreținător (4ore /zi) 

- 1 post secretar 

    Concursul se va desfășura la sediul instituției astfel : 

- proba scrisă  în data de  10 decembrie 2019 , ora 1000              

- proba practică în data de  10 decembrie 2019 , ora 1100 

- proba interviu în data de  10 decembrie 2019, ora 1200   

Dosarele de concurs vor fi depuse și înregistrate până la data de              

28 noiembrie 2019 , ora 15, la secretariatul instituției. 

Sarcinile de serviciu sunt prevăzute în fișele postului , ce pot fi  

consultate pe site-ul școlii http://rebreanu.ro la rubrica ,,Noutăți”    

sau la secretariatul instituției. 

Persoana de contact: Oanea Doina, tel. 0266-311 479. 

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 minimă 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; 
 

http://rebreanu.ro/


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 ……………………” 

g) curriculum vitae; 

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

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI DE ÎNGRIJITOR 
 

CERINȚELE POSTULUI: 
 

 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 unor 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 
 

BIBLIOGRAFIA  
 
1. Legea nr. 319 /2006 , Cap. IV – Obligațiile lucrătorilor 
2. Legea 53/2003 actualizată, Răspunderea disciplinară ( art. 247-252) 
3. Ordin nr.119/2014 – Norme specifice de igienă (cap. VI) 

 

    CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI DE  SECRETAR 

         Cerințele postului: 
 Studii cel puțin medii; 
 Vechime în muncă, minim 1 an; 
 Experiența pe post similar, constituie avantaj; 
 Abilităţi de relaţionare - comunicare cu întreg personalul unităţii de 

învăţământ, părinți și elevi; 
 Abilităţi pentru munca în echipă; 
 Atenţie concentrată şi distributivă; 
 Spirit organizatoric; 
 Echilibru emoţional; 
 Rezistenţă mare la stres; 
 Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă; 
 Cunoştinţe operare MS Office (Excel , Word) 
 Cunoștințe operare softuri salarizare (REVISAL,EDUSAL), baze de date 

(SIIIR) 

 

BIBLIOGRAFIA  
 
1. Legea nr. 1/ 2011 a Educaţiei Naţionale, cu completările şi modificările ulterioare 

2. Legea 53/ 2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare 

3. Ordinul nr 5079/ 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar 

4. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  

5. Hotărârea nr. 500/ 2011 privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL) 

6. Ordinul nr. 4576/ 2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în 

învăţământul preuniversitar de stat (EDUSAL) 

7. Legea nr. 16/ 1996 privind Arhivele Naţionale 

8. Ordinul MECTS nr. 5565/ 2011- pentru aprobarea Regulamentului privind Regimul actelorde studii şi al 

documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar 

9. Hotărârea nr. 286/ 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 

10. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL DE SECTOR DE ACTIVITATE INVĂŢĂMÂNT 

          PREUNIVERSITAR nr. 435/ 17.o4.2019, publicat în M.O.  

 



 
 
 
 

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI  DE  MUNCITOR  ÎNTREŢINERE 

         Cerințele postului: 
 Studii medii; 
 Vechime în muncă, minim 1 an; 
 Experiența pe post similar, constituie avantaj; 
 Abilităţi de relaţionare - comunicare cu întreg personalul școlii; 
 Disponibilitate pentru program flexibil: 
 Disponibilitate pentru desfăşurarea de activităţi suplimentare în vacanțe; 
 Disponibilitate pentru munca în două schimburi; 
 Răspunde de inventarul încredinţat; 
 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. 

 

BIBLIOGRAFIA  
 
1. Legea nr. 319 /2006 , Cap. IV – Obligațiile lucrătorilor 
2. Legea 53/2003 actualizată, Răspunderea disciplinară ( art. 247-252) 

 


