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ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ONEŞTI

ANUNŢĂ
scoaterea la concurs a următoarelor
posturi vacante:
- un post muncitor calificat;
- un post paznic.

Notă.
Pentru detalii se vor consulta:
ANEXA 1, ANEXA 2, ANEXA 3, ANEXA 4 şi ANEXA 5

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA
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ANEXA 1

Documentele solicitate candidaţilor
pentru întocmirea dosarului de concurs

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

cerere de înscriere la concurs adresată directorului unităţii de învăţământ organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice;
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;
cazierul judiciar
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, prin care se atestă că este apt medical pentru exercitarea funcţiei;
curriculum vitae;
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ANEXA 2
Condiţiile generale şi specifice necesare
pentru ocuparea posturilor scoase la concurs
La concursul organizat pentru ocuparea posturilor temporar vacante de muncitor de muncitor
calificat şi de paznic poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi
condiţiile specifice stabilite în conformitate cu prevederile legale pentru ocuparea respectivei
funcţii contractuale.
CONDIŢII GENERALE
Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:
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 reglementată de prevederile legale (cel puţin 18 ani împliniţi);
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, dovedită prin
adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate, prin care se
atestă că este aptă medical pentru exercitarea funcţiei;
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.
CONDIŢIILE SPECIFICE
pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concursul pentru ocuparea
posturilor temporar vacante de muncitor calificat şi paznic sunt stabilite pe baza fişei postului1,
după cum urmează:
 condiţii de studii: medii (absolvirea nivelului de învăţământ liceal cu diplomă de bacalaureat);
 persona care urmează să îndeplinească atribuţii de muncitor calificat trebuie să aibă cel puţin
un curs de calificare profesională (în construcţii, mecanic, instalaţii electrice, instalaţii
sanitare, finalizat printr-un certificat/diplomă/atestat de formare profesională);
 persoana care urmează să îndeplinească atribuţii de pază sau protecţie trebuie să fie atestat
profesional (angajarea personalului cu atribuţii de pază sau gardă de corp se face pe baza
certificatului de cazier judiciar şi a atestatului pentru executarea activităţilor de pază a
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi de gardă de corp, în conformitate cu prevederile Legii
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu
modificările şi completările ulterioare )
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1

Fişa postului
MUNCITOR CALIFICAT
În temeiul prevederilor Codului muncii (Legea nr.53/2003, republicată Monitorul Oficia Partea
I nr. 345/2011), cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de
muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, se încheie astăzi, ………………,
prezenta fişă a postului:
Numele si prenumele:
Denumirea postului: muncitor calificat
Decizia de numire:
Încadrarea:
Cerinţe:
 studii: medii (absolvirea nivelului de învăţământ liceal cu diplomă de bacalaureat);
 cel puţin un curs de calificare profesională (în construcţii, mecanic, instalaţii electrice,
instalaţii sanitare, finalizat printr-un certificat/diplomă/atestat de formare profesională)
Relaţii profesionale:
 ierarhice de subordonare: director; director adjunct; administrator;
 de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic unităţii de
învăţământ;
Activitatea prestată de salariat se realizează într-un interval de timp de 8 ore pe zi,
respectiv 40 de ore pe săptămână.
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI
- efectuează lucrări de reparaţii şi de întreţinere la instalaţia de apă, la instalaţia electrică, la
instalaţiile sanitare şi de canalizare şi la instalaţia de termoficare;
- efectuează lucrări de reparaţii şi de întreţinere a mobilierului şcolar, a uşilor şi ferestrelor
şi parchetului;
- igienizează spaţiilor de învăţământ, holurile şi grupurile sanitare prin lucrări de zugrăvelivopsitorie şi, eventual, completează placajele din faianţă sau lambriu, acolo unde este
cazul;
- execută orice lucrări de reparaţii, când este cazul
- controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, duşurile, robinetele şi semnalizează
reparaţiile efectuate administratului,
- efectuează zilnic lucrări de curăţenie, îngrijire, întreţinere şi de amenajare a spaţiilor
şcolare (interioare şi exterioare);
- supraveghează activitatea elevilor şi acţiunile acestora în spaţiile şcolare (intrări-ieşiri,
holuri, grupuri sanitare, curtea şcolii, incinta şcolii), cu scopul prevenirii agresiunii şi
violenţelor fizice sau verbale exercitate asupra oricărui elev;
- execută servicii de pază, potrivit dispozițiilor directorului șefilor ierarhici;
- respectă normele cu privire la paza şi stingerea incendiilor şi normele de protecţie a muncii.
II. ALTE ATRIBUŢII
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul ………………………
se obligă să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de director prin note de serviciu sau decizii,
în condiţiile legii.
Dispoziţiile din actele normative pertinente ce constituie obligaţii ale personalului
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didactic, inclusiv cele din regulamentele proprii, completează de drept prezenta fişă a postului.
Răspunderea disciplinară:
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu /atribuţiilor/competenţelor/obligaţiilor, menţionate
mai sus sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător, constituie abatere disciplinară şi se
sancţionează potrivit legii.
Fişa postului
PAZNIC
În temeiul prevederilor Codului muncii (Legea nr.53/2003, republicată Monitorul Oficia Partea
I nr. 345/2011), cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de
muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, se încheie astăzi, ………………,
prezenta fişă a postului:
Numele si prenumele:
Denumirea postului: paznic
Decizia de numire:
Încadrarea:
Cerinţe:
 studii: medii (absolvirea nivelului de învăţământ liceal cu diplomă de bacalaureat);
 atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi de
gardă de corp, în conformitate cu prevederile Legii 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare
Relaţii profesionale:
 ierarhice de subordonare: director; director adjunct; administrator;
 de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;
Activitatea prestată de salariat se realizează într-un interval de timp de 8 ore pe zi,
respectiv 40 de ore pe săptămână.
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI
- execută servicii de pază: paza proprietăţii împotriva accesului neautorizat sau a ocupării
abuzive; paza proprietăţii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor
acţiuni producătoare de pagube materiale; protecţia personalului şi elevilor şcolii;
detectarea substanţelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot
provoca o pagubă; paza mediului înconjurător; furnizarea către autorităţile competente a
informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de pază;
- supraveghează activitatea elevilor şi acţiunile acestora în spaţiile şcolare (intrări-ieşiri,
holuri, grupuri sanitare, curtea şcolii, incinta şcolii), cu scopul prevenirii agresiunii şi
violenţelor fizice sau verbale exercitate asupra oricărui elev;
- supraveghează starea şi mişcarea bunurilor aflate în raza de acţiune;
- răspunde de toate sectoarele, asigurând paza şi securitatea lor şi a unităţii de învăţământ;
- controlează formele legale de intrare-ieşire a bunurilor din incinta unităţii de învăţământ;
- la intrarea în schimb controlează clădirile, magaziile şi celelalte spaţii din datarea şcolii;
- răspunde de integritatea dotărilor şi perfecta funcţionare a pichetelor de incendii potrivit
normelor de prevenire şi stingere a incendiilor;
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- în afara orelor stabilite prin program, interzice accesul oricăror persoane străine în şcoală,
cu excepţia persoanelor autorizate şi a părinţilor elevilor (condiţionat de acceptul de
principiu al conducerii unităţii);
- respectă graficul de schimbare a turelor, aprobat de conducerea şcolii;
- întocmeşte proces-verbal de predare-primire şi raportează neregulile constatate conducerii
şcolii şi administratorului;
- răspunde pentru neregulile constatate pe timpul serviciului.
- controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, duşurile, robinetele şi semnalizează
neregulile constatate administratului sau muncitorului de întreţinere;
- participă la efectuarea lucrărilor de reparaţii şi de întreţinere a mobilierului şcolar, a uşilor,
ferestrelor şi parchetului;
- participă la igienizarea spaţiilor de învăţământ, holurile şi grupurile sanitare prin lucrări de
zugrăveli-vopsitorie;
- participă la efectuarea lucrărilor de curăţenie, întreţinere şi amenajare a spaţiilor şcolare
(interioare şi exterioare);
- respectă normele cu privire la paza şi stingerea incendiilor şi normele de protecţie a muncii.
II. ALTE ATRIBUŢII
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul ………………………
se obligă să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de director prin note de serviciu sau decizii,
în condiţiile legii.
Dispoziţiile din actele normative pertinente ce constituie obligaţii ale personalului
didactic, inclusiv cele din regulamentele proprii, completează de drept prezenta fişă a postului.
Răspunderea disciplinară:
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu /atribuţiilor/competenţelor/obligaţiilor, menţionate
mai sus sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător, constituie abatere disciplinară şi se
sancţionează potrivit legii.
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ANEXA 3

Organizarea și desfășurarea concursului. Tipul probelor de
concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora
1. Cererea de înscriere, împreună cu dosarul ce conţine documentele solicitate la înscriere, se
depun la secretariat în zilele lucrătoare din perioada 12 decembrie 2016 - 12 ianuarie 2017, în
intervalul orar 800-1400.
2. Selecţia dosarelor candidaţilor de către Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului se
face pe 13 ianuarie 2017.
3. Afișarea listei candidaților admiși la concurs se face de către Comisia de organizare şi pe
13 ianuarie 2017 la ora 1400.
4. Concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante de muncitor de întreţinere (îngrijitor),
constă în susținerea de către candidații admiși la concurs a trei probe, după cum urmează:
a) proba scrisă;
b) proba practică;
c) interviu.
5. Cele trei probe se desfăşoară luni, 16 ianuarie 2017, la sediul unităţii de învăţământ, începând
cu ora 900, după un grafic care va fi comunicat candidaților pe 13 ianuarie 2017 la ora 1400.
6. Afișarea rezultatelor concursului: 16 ianuarie 2017, ora 1800.
7. Depunerea contestațiilor: 17 ianuarie 2017, interval orar: 800-1200.
8. Afișarea rezultatelor la contestații: 17 ianuarie 2017, ora 1600.
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ANEXA 4

Bibliografia pentru proba scrisă a concursului
1.
2.

Instrucțiunea „Efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei în spațiile școlii ”, elaborată la nivelul
unității de învățământ, cod document I.A.01
Lega 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare

Pag. 8 din 8
Concurs pentru ocuparea posturilor vacante
de muncitor calificat şi paznic
Director,
prof. Dan ZAHARIA

