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Nr.    2425/10.08.2021 

 
ANUNȚ IMPORTANT 

 
Şcoala Gimnazială ,,Otilia Cazimir", Iași, Judeţul Iași, str. Socola, nr. 13, 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post vacant 
de muncitor de întreținere I M. 
 

Poate  ocupa un post contractual vacant orice persoană care îndeplinește condițiile 
generale și condițiile specifice stabilite prin fișa postului pentru ocuparea respectivei funcții 
contractuale, conform art. 2 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 
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: 
o nivelul studiilor – studii medii (și atestat profesional/curs în domeniu-pentru 

muncitor); 
o vechime în muncă – minim 1 an; 
o disponibilitate de a lucra în 2 schimburi; 
o calificarea profesională în unul din domeniile: electrician, instalator, 

construcții clădiri, electromecanic /lăcătuș, tâmplar, zugrav vopsitor – pentru 
muncitor. 

o abilitați de muncă în echipă;  
o răspunde de starea de curațenie și igiena în sectorul repartizat; 
o răspunde de inventarul încredințat; 
o efectuează și alte sarcini trasate de către conducere;  
o  cunostințe de legislație specifice locului de muncă;  
o conostințe în domeniul Sănătății Securității în Muncă și PSI; 
o abilitați de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de 

învățământ 
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              Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs 
candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: 
1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului   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, REVISAL/ 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. 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 
emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente 
penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a 
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfășurării primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, 
după caz, adeverințele care atestă vechimea/REVISAL vor fi prezentate și în original în 
vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 
Concursul se va organiza conform următorului calendar: 

Data limită pană la care candidații vor depune actele pentru un singur dosar de 
concurs este  31 august 2021, la sediul instituției ( str. Socola nr. 13), luni-vineri , între 
orele 9.00-12.00. 
Concursul constă în următoarele  etape succesive: 

I. Selecția dosarelor de concurs 
II. Proba scrisă și proba practică 
III.  Interviul 

Pentru probele concursului, punctajele se stabilesc după cum urmează: 
a) pentru proba scrisă, punctajul este de maximum 100 de puncte; 
b) pentru proba practică, punctajul este de maximum 100 de puncte; 
c) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte 

 
I. Selecția dosarelor de concurs:  

-1 septembrie 2021, ora 10.00 selecția dosarelor de concurs 
-1 septembrie 2021, ora 11.00 afișarea rezultatelor în urma selecției 
dosarelor 
-1 septembrie – 11.30-15.00 depunerea contestațiilor privind rezultatul 
selecției dosarelor ( la sediul școlii ) 
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-2 septembrie 2021, ora 10.00 – afișare rezultate finale selecție dosare  
 

       II. Proba scrisă: test grilă în data de 3 septembrie 2021, ora 9.15 - constă în 
rezolvarea chestionarului/testului grilă cu privire la testarea cunoștințelor teoretice legate 
de bibliografia de concurs ( 9 întrebări a câte 10 puncte fiecare – 3 variante de răspuns dintre 
care 1 singură corectă,10 pct din oficiu, timp de lucru 30 min). 
Candidații vor fi prezenți în intervalul 8.30-9.00 la sediul școlii având asupra lor 
cartea de identitate în original.  
 
Proba practică: 3 septembrie 2021, orele 11.30-13.30 - va consta  în testarea abilităților 
și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant . 
Proba practică se va desfășura  pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va 
include următoarele criterii de evaluare: 
a) capacitatea de adaptare; 
b) capacitatea de gestionare a situațiilor dificile; 
c) îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice; 
d) capacitatea de comunicare; 
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice. 
 
Afișarea rezultatelor probei scrise și practice: 3  septembrie 2021, până la ora 15.00. 
Contestațiile la proba scrisă și/sau practică se depun la sediul școlii pe 6 septembrie 
2021, între orele 9.00-12.00. 
Rezolvarea contestațiilor în data de 6 septembrie 2021 până la orele 15.00, iar afișarea 

rezultatelor finale ale probelor   la ora 15.00. 

 
         III.Interviul: în data de 7 septembrie 2021, ora 9.00. 
În cadrul interviului se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. 
Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la 
proba scrisă și practică. 
Interviul se va  realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, în ziua 
desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru 
stabilirea interviului sunt: 
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție; 
b) capacitatea de analiză și sinteză; 
c) motivația candidatului; 
d) comportamentul în situațiile de criză; 
e) inițiativă și creativitate. 
Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului. 

 
Afișarea rezultatelor la interviu în data de 7 septembrie 2021, până la ora 12.00. 
Contestațiile la proba interviu se depun la sediul școlii pe 7 septembrie 2021, 12.00-
14.00. 
 
AFIȘARE REZULTATE FINALE: 8 septembrie 2021, ora 13.00. 
 
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă, 
practică și interviu. 
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Prezenţa la  următoarea etapă se poate face numai pentru candidatul admis la etapa 
precedentă [art.18(3 ), SECŢIUNEA1, CAP.II  din H.G. nr. 286/ 23.03.2011 (*actualizat*)]-
adică obține minim 50 puncte la etapa anterioară. 
 
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de 
execuție, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au 
concurat pentru acest post, cu condiția ca acesta să fie obținut punctajul minim 
necesar (50 puncte la fiecare probă: scrisă, practică, interviu). 
 
 
Bibliografie: 
 

• Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare-cap IV. 

• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată-cap 
II, secțiunea 1 și secțiunea 6. 

• Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare 
(drepturile și obligațiile angajatului și angajatorului-art. 
12,16,31,39,50,51,52,55,60,75,81,248). 

• Ordinul nr. 232 din 2 martie 2004 privind modificarea şi completarea 
Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a 
personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă aprobată 
prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi 
tineretului nr. 1.225/5.031/2003. 

• Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, aprobat prin OMEC 5447/31 august 2020 art. 48, 49, 53, 81 
(completat prin OME 3108 din 12 ianuarie 2021) 

 
TEMATICĂ: 
 

• Drepturi și obligații ale salariatului  
• Obligațiile lucrătorilor cu privire la securitatea și sănătatea muncă  
• Organizarea și desfășurarea activității specifice postului. 
• Exploatarea instalațiilor electrice, sanitare, de încălzire, defecțiuni, incidente,  

lucrări de reparații și de întreținere a mobilierului școlar, ușilor, ferestrelor, 
etc – pentru muncitor. 

 
     Relaţii suplimentare se pot obține de la sediul Şcolii Gimnaziale ,,Otilia Cazimir", din Iași, 
str. Socola nr.13, judeţul Iași, telefon: 0232/217254, luni-vineri orele 9.00-12.00, persoana 
de contact: Ionescu Rodica sau  telefon: 0232/437954 – secretariat. 
 

 
 

Director,  
  Prof. Delia Macsiniuc 
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