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Scoala Gimnaziala “Liviu Rebreanu” 
Aleea Baraj Rovinari Nr. 1, Sector 3, Bucuresti 
Telefon/Fax: 021.340.18.45 
E_mail: scoalaliviurebreanu.21@gmail.com 
Nr. 1163/24.05.2019 
 
 

 
A N U N Ţ 

 
CONCURS PENTRU OCUPARE POST  VACANT  

 

Îngr i j i tor  
 

 

  
Având în vedere: 

 Art. 30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 H.G. 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 personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și 
completată prin H.G. nr. 1027/2014; 

 Art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011, 
Scoala Gimnaziala “Liviu Rebreanu, din Bucureşti, sector 3, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de 

îngrijitor - 1 normă pe data de 19.06.2019,  conform calendarului afişat. 
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I. CONDIŢII DE PARTICIPARE: 
- are cetatenia romana; 
- cunoaste limba romana, scris si vorbit;  
- are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 
- indeplineste conditiile de studii medii; 
- vechime în specialitate: fără condiții; 
- nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de 
serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni 
savarsite cu intentie, care ar face- o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. 
 

Conditiile specifice: 
 Studii medii; 
 Abilități de relaționare - comunicare cu întreg personalul unității de învățământ; 
 Abilități pentru munca în echipă; 
 Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres); 
 Disponibilitatea pentru program flexibil; 
 Apt medical; 

 
Atribuţii principale ale postului (conform fișei postului): 
1. Respectarea programului de lucru de 8 ore şi folosirea integrala a timpului de lucru în vederea îndeplinirii sarcinilor 

de serviciu;  
2. Respectarea ordinei şi disciplinei la locul de muncă, si prevederile Regulamentului de ordine interioara a scolii; 
3. Asigurarea curăţeniei localului şcolii, a curţii şcolii şi a trotuarului din jurul şcolii, efectuarea lucrărilor de îngrijire a 

sectorului: curăţenia sălilor de clasă, a birourilor, a holurilor si a grupurilor sanitare; ştergerea prafului, măturat, inainte si 
după terminarea cursurilor – zilnic; spălatul claselor cu detergent/dezinfectant zilnic și atunci când situația o impune; 
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spălatul/dezinfectatul uşilor, scărilor, chiuvetelor, faianţei, mozaicurilor, coridoarelor- in timpul orelor de curs si dupa curs 
– zilnic; spalatul geamurilor - atunci cand este cazul; păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare; 

4. Pastrarea şi răspunderea privind obiectele de inventar si a materialelor de curatenie care i-au fost incredintate şi a 
celor existente în spaţiul de şcolarizare; sesizarea conducerii şi administratorului scolii de orice neregulă constatată; 

5. Indeplinirea altor sarcini (curierat, paza, însoțirea elevilor la grupurile sanitare și acordarea ajutorului necesar), după 
caz, solicitate de conducerea scolii, serviciul secretariat, cadre didactice  si administrator; 

6. Verificarea permanent a stării igienico - sanitare a tuturor spațiilor școlii; 
7. Verificarea instalaţiilor sanitare din sectorul repartizat, la intrare şi ieşire din program, informând administratorul 

când aceasta se impune; 
 
II.     DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE: 

1. Cerere de înscriere  
2. Copia actului de identitate 
3. Copii ale actelor de studii (inclusive atestate) 
4. Copia certificatului de naştere 
5. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul) 
6. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul) 
7. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie; 
8. Cazier judiciar 
9. Adeverință care să ateste starea de sănătate (de la medicul de familie) cu specificația ”apt pentru angajare”. 
10. Copiile solicitate vor fi însoţite de documentele în original pentru conformitate cu originalul. 

       
Perioada de depunere a dosarelor: 27 mai – 30 mai 2019, între orele 12.00 – 16.00 

   Locul depunerii: Secretariatul unităţii Telefon: 021.340.18.45 
   Persoana de contact: Mincu Virginia - administrator  
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III.           PROCEDURA DE SELECȚIE 
 
1. Probe de concurs: 
a) Selecţia dosarelor; 
b) Proba scrisă; 
c) Proba practică. 
 
III.2. Conţinutul şi evaluarea probelor 

 Nr.
crt. 

Denumire probă/timp de lucru Criterii de evaluare Punctaj 

1. Selecție dosare 
  

Dosare complete  Admis/Respins 

2. Proba scrisă 
1 ora 

Test grilă: 10 întrebări cu bifare răspuns 10 p x10=100 p 
                             

  

Total probă 100 de puncte 

3. Proba practică 
  
30 de minute 

Abilități şi cunoştinţe impuse de post 
Atitudine pozitivă față de problemele persoanelor cu 
dizabilități     Motivaţia candidatului 
Comportament în situații de criză 
Iniţiativă şi creativitate 

20p 
20p 
 
20p 
20p 
20p 

                          Total probă 
 

100 de puncte 

  
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte 
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IV.  TEMATICA: 
 

 Drepturile și obligațiile angajatului și angajatorilor; 
 Răspunderea disciplinară a angajaților; 
 Normele de igienă pentru unitățile de folosință publice; 
 Metode de curățare, dezinfecție și dezinsecție; 
 Obligațiile angajaților în vederea accidentelor de muncă; 
 Cerințe minime referitoare la utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă 
 Securitatea și sănătatea în muncă și PSI. 

 
 
 
V.  BIBLIOGRAFIE: 
 
 Ordin nr.119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al 

populației, emis de Ministerul Sănătății; 
 Ordin nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea 

copiilor și tinerilor, emis de Ministerul Sănătății; 
 Legea nr. 319 / 2006 – privind securitatea și sănătatea în muncă, actualizată cu modificările și completările 

ulterioare, - Cap.IV - Obligațiile lucrătorilor;  
 Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice: - 

Cap.II – Norme generale de conduită professională a personalului contractual, art.7 
 Legea 53 / 2003 actualizată – codul muncii ,,răspunderea disciplinară” (art.247 – art.252) 
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VI.  GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI ŞI DISPOZIŢII FINALE:  
Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Şcolii Gimnaziale “Liviu Rebreanu” din Aleea Baraj Rovinari 

nr.1, sector 3, București. 
 
Concursul se va desfăşura la sediul Şcolii Gimnaziale “Liviu Rebreanu, Bucureşti, conform graficului de mai jos: 

 
 

Etapa de concurs Data / perioada 

  Publicarea anunţului 24.05.2019 

Perioada de depunere a dosarelor 
27.05.2019 – 30.05.2019 

Zilnic între orele 12.00 – 16.00 

Evaluarea dosarelor 05.06.2019 

Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor 06.06.2019 

  Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei     dosarelor 06.06.2019 

  Afişarea soluţionării contestaţiilor 07.06.2019 

Proba scrisă  19.06.2019,  ora 9.00 

Afişarea rezultatelor pentru proba scrisă 19.06.2019,  ora 10.30 

Depunerea contestaţiilor la  proba scrisă 19.06.2019,  ora 10.30 

Afişarea rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă 19.06.2019,  ora 11.00 

Proba practică 19.06.2019,  ora 11.15 

Afişarea rezultatelor probei practice 19.06.2019,  ora 12.00 

  Depunerea contestaţiilor la proba practică 19.06.2019,  ora 12.00 

Soluţionarea contestaţiilor la proba practică 19.06.2019,  ora 13.00 

Afişarea rezultatelor finale 19.06.2019,  ora 15.00 

 


