ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SZIKSZAI LAJOS” ŞAMŞUD
Loc. Șamșud, nr. 124, Cod 457325, Jud. Sălaj, tel: 0260 653204, fax: 0260 653346
www.scoalasamsud.ro e-mail: scoalasamsud@yahoo.com ;

Școala Gimnazială „Szikszai Lajos” Șamșud,
organizează
concurs pentru ocuparea unui POST VACANT DE ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE I
(normă întreagă, perioadă nedeterminată)
Depunerea dosarelor se face în perioada 22.01.2021 – 02.02.2021, între orele 800 – 1500 la sediul unității.
DATA ȘI LOCUL SUSȚINERII EXAMENULUI
 Proba scrisă: 16.02.2021, ora 1100, la sediul Școlii Gimnaziale ,,Szikszai Lajos” Șamșud.
 Interviul : 18.02.2021, ora 1000, la sediul Școlii Gimnaziale ,,Szikszai Lajos” Șamșud.
Pot participa la concurs, cf. HG 286/2011 cu completările și modificările ulterioare cu HG.
1027/2014 persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
CONDIȚII GENERALE
a.) au cetățenia română, cetățenie a altor state member ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b.) cunosc limba română, scris și vorbit;
c.) au vârsta minima reglementată de prevederile legale;
d.) au capacitate deplină de exercițiu;
e.) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medical de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f.) îndeplinesc condițiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
g.) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
CONDIȚII SPECIFICE
a.) Studii medii, cel puțin 10 clase sau învățământ profesionaL
b.) Vechime în muncă: minim 3 ani.
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține
următoarele documente;
a.) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
b.) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c.) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specific;
d.) copia carnetului de muncă, conform cu originalul (și fila REVISAL), sau, după caz, o adeverință
care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
e.) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incopatibil cu funcția pentru care candidează;
f.) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului saude către unitățile
sanitare abilitate;
g.) curriculum vitae;
Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menționată, într-un dosar cu șină
Relațiile suplimentare se pot obține de la secretariatul unității sau la telefon nr. 0260-653204

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
Concursul se va organiza la sediul Școlii Gimnaziale ,,Szikszai Lajos” Șamșud și constă în 3 etape
succesive, după cum urmează:
a) Selecția dosarelor;
b) Proba scrisă;
c) Interviul.
CONCURSUL CUPRINDE:
a) Selecția dosarelor de înscriere
În perioada 22.01.2021 – 04.02.2021 are loc selecția dosarelor de concurs de către comisie.
Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 05.02.2021, ora 1500 la sediul unității.
Eventualele contestații se pot depune la sediul unității până în data de 08.02.2021, ora 1500
În data de 09.02.2021, ora 1200, se afișează rezultatele finale ale evaluării dosarelor.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la selecția dosarelor.
b) Proba scrisă:
Data și ora desfășurării: 16.02.2021, ora 1100 la sediul unității
Candidații vor fi prezenți la sediul unității, cu 15 minute înaintea începerii probei scrise, având asupra
lor actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz. Durata probei
scrise este de 2 ore de la primirea subiectului.
Afișarea rezultatelor: 16.02.2021 ora 1900.
Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care obțin minim 50 puncte.
Depunerea eventualelor contestații se va face în data de 17.02.2021, ora 0800-1200.
Data și ora afișării rezultatului contestațiilor: 17.02.2021, ora 1500.
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste grilă.
c) Interviul
În cadrul interviului se testează abilitatea, aptitudinile și motivația candidaților.
Planificarea orară a candidaților va fi afișată până cel târziu în data de 17.02.2021 ora 1500.
Data și ora desfășurării: 18.02.2021, începând cu ora 1000.
Afișarea rezultatelor: 18.02.2021 ora 1400.
Depunerea eventualelor contestații se va face până în data de 19.02.2021 ora 1400.
Rezolvarea și afișarea rezultatelor contestațiilor: 19.11.2020 ora 1600.
Punctajul final se calculează ca media aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu
d) Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 19.02.2021, ora 1700.
BIBLIOGRAFIE DE CONCURS:
 Legea nr. 53/2003 actualizată – Codul Muncii ,,Răspunderea Disciplinară” Art. 247 – Art. 252);
 Legea nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările
ulterioare
• Cap. IV Obligațiile lucrătorilor;
• Cap.V Supravegherea sănatății;
• Cap.VI Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor .
 Legea nr. 132/2010 actualizată privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice ;
 Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2- Cap.III, art.6
 Atribuţiile conform fişei postului de îngrijitor de curățenie;
- Bibliografia este postată pe site-ul școlii: www.scoalasamsud.ro
Relațiile suplimentare se pot obține de la secretariatul unității sau la telefon nr. 0260-653204
Director
Prof. Szabó Lajos-Otelló

