
 
            ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
                       R E C E A  
 

 
 

Anunț concurs post vacant îngrijitor 
 
 
        Şcoala Gimnazială Recea cu sediul în localitatea Recea, str. Europa, nr. 75, Judeţul 

Maramureş, organizează concurs de ocuparea următoarelor posturi: 
        – ½  post îngrijitor – perioadă nedeterminată (Grădiniţa cu P.P. Lăpuşel) 
        – ½ post îngrijitor – perioadă nedeterminată (Grădiniţa cu PP Mocira) 
          
         Concursul se va desfăşura la sediul Şcolii Gimnaziale Recea, str. Europa, nr 75, judeţul 

Maramureş,  astfel:  
– Proba scrisă: 07.11.2022 ora 900 

– Proba interviu: 11.11.2022 ora 900 

     
               Conditii specifice pentru participarea la concurs pentru INGRIJITOR : Studii medii, fără 
vechime 
             Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta dosarul de înscriere  până la data de 
21.10.2022, ora 1500 la secretariatul Şcolii Gimnaziale Recea – secretariat. 
 

Relații referitoare la organizarea concursului: 0262287204/ 0742945385 

 
Calendarul de desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor  de ingrijitor, durata 

contractului individual de muncă – post vacant 

27.10.2022 
ora 1500  

Termenul limitǎ de 
depunere a dosarelor de 

concurs 

Sediul   
Şcoalii Gimnazială Recea 

Secretariat 

28.10.2022 
ora 1500  

Afișarea rezultatelor în 
urma selecţiei dosarelor 

Sediul   
Şcoalii Gimnazială Recea 

şi pe site-ul www.scoalarecea.ro  

31.10.2022 
ora 1200  

Termen limitǎ de depunere 
a contestaţiilor în urma 

afișǎrii rezultatelor selectǎrii 
dosarelor 

Sediul   
Şcoalii Gimnazială Recea 

Secretariat 

01.11.2022 
ora 1500  

Afișarea rezultatelor 
contestaţiilor în urma 

selectǎrii dosarelor 

Sediul   
Şcoalii Gimnazială Recea 

şi pe site-ul www.scoalarecea.ro  

07.11.2022 
ora 900  

Susţinerea probei scrise 
Sediul   

Şcoalii Gimnazială Recea 

08.11.2022 
ora 1200  

Afișarea rezultatelor 
obţinute la proba scrisǎ 

Sediul   
Şcoalii Gimnazială Recea 

şi pe site-ul www.scoalarecea.ro  

09.11.2022 
ora 1200  

Termen limitǎ de depunere 
a contestaţiilor în urma 

afișǎrii rezultatelor la proba 
scrisǎ 

Sediul   
Şcoalii Gimnazială Recea 

10.11.2022 
ora 1500  

Afișarea rezultatelor 
contestaţiilor la proba scrisǎ 

Sediul   
Şcoalii Gimnazială Recea 

şi pe site-ul www.scoalarecea.ro  

11.11.2022 
ora 900  

Proba interviu 
Sediul   

Şcoalii Gimnazială Recea 

11.11.2022 
ora 1500  

Afișarea rezultatului final al 
concursului 

Sediul   
Şcoalii Gimnazială Recea 

şi pe site-ul www.scoalarecea.ro  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

CONCURSUL VA CONSTA  ÎN URMĂTOARELE ETAPE: 

Selecția dosarelor 

Proba scrisă – 100 de puncte 

Interviu – 100 de puncte 

 

Candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează 

ca medie aritmetică a celor doua probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai 

mare punctaj, în ordine descrescătoare. 

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS 

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. 

 

CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS 

-Studii generale sau medii, 

-Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul din invatamant si elevi, 

-Abilitati de munca in echipa, 

-Disponibilitate la program flexibil, 

 -Raspunde de curatenia si igiena din sectorul repartizat, 

-Raspunde de inventarul încredinţat, 

-Stie sa foloseasca ustensilele de lucru, precum si produsele de curatenie, 

 -Cunostinte in domeniul sanatatii si securitatii in munca,PSI, 

 -Disponibilitate pentru indeplinirea altor sarcini decat cele trasate prin fisa postului. 

 

 

 

 

 



 

ACTE NECESARE 

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare; 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 

specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

6. adeverință 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 

unitățile sanitare abilitate; 

7. curriculum vitae. 

 

 

Bibliografie : 

1) Ordin nr 119/ 2014- Norme specifice de igienă în instituții bugetare; Capitolul VI –Norme de 

igienă pentru unitățile de folosință publică; 

2) Legea nr 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate 

în muncă; Capitolul I – Dispoziții generale și Capitolul IV- Obligațiile lucrătorilor; 

3) Legea nr 307/ 2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărare împotriva 

incendiilor; Capitolul I- Dispoziții generale și Capitolul II - Obligațiile privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

4) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul II-Norme de conduită 

profesională a personalului contractual; 

5) Legea 53/ 2003 actualizată – Codul Muncii – Răspunderea disciplinară – art. 247 – art. 252. 

 
 

Preşedintele Comisiei, 
prof. dr. Veronica Cornelia ONEŢ 

 
 
 
 
 
 
Data publicării: 10.10.2022 
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