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ANUNȚ 

 

Școala Gimnazială nr.14 Brașov cu sediul în loc. Brașov, str. Lungă, nr.229, jud. 
Brașov organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. 
nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei. 
Denumirea postului - ingrijitor - 1 post vacant contractual pe perioadă nedeterminată pentru 
Școala Gimnazială nr.14 – unitate arondată școlii. 
Condiţii de participare la concurs 
a. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi cu domiciliul în România; 
b. Cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit; 
c. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d. Are capacitatea deplină de exerciţiu; 
e. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în 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 sau condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori a 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  intervine reabilitarea. 
2. Condiţii specifice  
Studii generale sau studii medii: 
Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ; 
Abilităţi pentru munca în echipă; 
Disponibilitate pentru program flexibil; 
Concursul va consta in: 
1. Proba practica: verificarea abilitatilor practice 
a. Data şi ora desfăşurării: 02.11.2018, ora 10,00; 
b. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială nr.14- str. Lungă nr.229 Brașov. 
3. Interviu 
a. Data şi ora desfăşurării: 02.11.2018, ora 13.00; 
b. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială nr.14- str. Lungă nr.229 Brașov  
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de : 50 puncte 
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  
24.10.2018, la sediul Școlii Gimnaziale nr.14 Brașov. 
 
Dosarul de concurs va conține: 
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1.  cerere de înscriere;  
2.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii, după caz; 
3.  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

4.  carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

5.  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

6.  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; 

7.  curriculum vitae; 

Dosarul se depune la secretariatul școlii în perioada 11.10.2018- 24.10.2018 între orele 
11.00-13.00. 

Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de îngrijitor de curăţenie: 
1.Tematica 
Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ; 
Metode de dezinsecţie şi dezinfecţie; 
2. Bibliografia 
Legea nr. 319\2006 referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă; 
Legea nr. 307\2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor; 
Legea nr.  477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual; 
Legea nr. 132\2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice; 

Relații suplimentare la secretariatul școlii sau la tel. 0268510457. 
 

 

 

           
Director, 

Prof. Simion Tudorel 
 
 


