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Nr.

/10.02.2021
ANUNȚ
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PERSONAL NEDIDACTIC
ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE
LA SCOALA GIMNAZIALA “SIMION BARNUTIU” BOCSA, Județul Sălaj

În temeiul art.26.alin.7 din Legea nr.284/2010 a salarizării unitare a personalului plătit din
fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilor
H.G.nr.286/2011 –Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
SCOALA GIMNAZIALA “SIMION BARNUTIU” BOCSA, Județul Sălaj, scoate la concurs :
• 1 post de ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE
(normă întreagă, perioadă nedeterminată)
Depunerea dosarelor se face în perioada 11.02.2021-24.02.2021, între orele 08:00 -13:00 la
sediul unitatii.
DATA ŞI LOCUL SUSŢINERII EXAMENULUI
• Proba scrisă: 04.03.2021, ora 12.00 la sediul Scolii Gimnaziale “Simion Barnutiu” Bocsa
• Proba practică: 05.03.2021, ora 13.00 la sediul Scolii Gimnaziale “Simion Barnutiu” Bocsa
• Interviul: 05.03.2021, ora 14.00 la sediul Scolii Gimnaziale “Simion Barnutiu” Bocsa
DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
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, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice;
d) copia carnetului de muncă, conform cu originalul( si fila din revisal), sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează,
f) 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.
g) curriculum vitae.
CONDIȚII GENERALE:
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;
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.
CONDIȚII SPECIFICE:
••• Pentru postul de ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE (normă întreagă, perioadă nedeterminată)
Condiţii de participare :
1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
Studii liceale cu diploma de bacalaureat/diploma studii scoala profesionala.
2. Domenii de competenţă :
Identifică şi rezolvă problemele apărute pe sectorul de lucru.
Efectuează lucrări de curățenie, igienizare și întreţinere pentru, mobilierul și spațiile scolii.
Răspunde în faţa conducerii de modul în care a efectuat lucrări de curățenie, de igienizare şi de
întreţinere a bazei materiale a scolii.
Efectuează împreună cu administratorul necesarul de materiale de curățenie pentru efectuarea
lucrărilor de curățenie, igienizare și întreţinere.
***Fişa postului, care cuprinde atribuţiile complete, poate fi consultată la sediul Scolii
Gimnaziale “Simion Barnutiu” Bocsa în perioada de înscriere.
Desfăşurarea concursului:
Concursul se va organiza la sediul Scolii Gimnaziale “Simion Barnutiu” Bocsa şi constă în 4
etape succesive, după cum urmează :
a) selecţia dosarelor
b) proba scrisă
c) proba practică
d) interviul

CONCURSUL CUPRINDE:
a) Selectia dosarelor de înscriere
În perioada 25.02.2021-26.02.2021 are loc selecţia dosarelor de concurs de către comisie.
Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa în data de 26.02.2021, ora 12,00.
În perioada 26.02.2021, în intervalul orar 12,00 - 14,00 se pot depune contestaţiile cu privire la
rezultatele selecţiei dosarelor;
În data de 26.02.2021, ora 16,00 afişarea rezultatelor.
Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
b) Proba scrisă;
Data şi ora desfăşurării: 04.03.2021, ora 12,00.
Candidaţii vor fi prezenţi la sediul unităţii, cu 10 minute înaintea începerii probei scrise, respectiv
ora 11,50, având asupra lor actul de identitate. Durata probei scrise este de 2 ore de la primirea

subiectului.
Afişarea rezultatelor: 04.03.2021, ora 15,00;
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin minim 50 puncte.
Depunerea eventualelor contestaţii se va face după afişarea rezultatelor, în data de 05.03.2021 până
la ora 10.00.
Data afişării rezultatului contestaţiilor: 05.03.2021, ora 11,00
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și / sau în rezolvarea unor teste – grile.
c) Proba practică
Data şi locul desfăşurării: 05.03.2021, ora 13,00
Constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice necesare în vederea ocupării postului :
curățenia si igienizarea sectorului de lucru.
Proba practică poate fi susținută de către acei candidati declarați admiși la proba scrisă.
d) Interviul
În cadrul interviului se testează abilitatea, aptitudinile și motivația candidaților.
Proba interviului poate fi susținută de către acei candidati declarați admiși la proba practică.
Data şi ora desfăşurării: 05.03.2021, începând cu ora 14,00
Nota de la interviu nu poate fi contestată.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu .
Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 05.03.2021, orele 15.00.
Depunerea eventualelor contestatii se va face in data de 05.03.2021, pana la ora 16.00.
Data afisarii rezultatului contestatiilor: 05.03.2021, ora 16.30.
Data afișării rezultatelor finale- 05.03.2021, ora 17.
BIBLIOGRAFIE DE CONCURS:
••• Pentru postul de îngrijitor curățenie

1) Ordin Administratie Publica 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind
unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
2) Fisa postului – de la secretariatul unitatii;
3) LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ,
ACTUALIZATĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, Cap.IV –
Obligațiile lucrătorilor;
4) LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI
CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE: Cap.II – Norme
generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7
5) LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA
DISCIPLINARĂ”(ART.247 – ART.252)
6) CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIA grupurilor sanitare și a spațiilor de joacă destinate
elevilor
Informatii suplimentare la sediul Scolii Gimnaziale “Simion Barnutiu” Bocsa – tel.
0260.623518
Director, prof. Barsan Adriana Florina

