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                                                                                      ANUNȚ 

Școala Gimnazială Nr. 1 Lumina cu sediul în loalitatea Lumina, strada Pelican, nr.1, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngijitor (0,25 
normă, stuctura Grădinița cu Program Normal Sibioara), cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS ( ÎNTR-UN DOSAR CU ȘINĂ): 

- Cerere de încriere adresată directorului instituției; 
          -        Copii+original: carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie(dacă este cazul), hotărâre de divorț(dacă este cazul); 

- Copii+original ale actelor de studii (diplomă, foaie matricolă); 
- Curriculum vitae - format european; 
- Copie carte de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în muncă/specialitate; 
- Cazier judiciar  - în original; 
- Adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau a altei unități sanitare abilitate care atestă starea de sănătate corespunzătoare 

postului; 
- Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului(ex. recomandare de la ultimul loc de muncă). 

Dosarele vor fi depuse la sediul unității școlare între 09 - 22 .04.2021, orele 09 – 15.00 

Afișarea listei cu candidații admiși la etapa de selecție a dosarelor și a sălii de concurs se va face în data de 23.04.2021. Rezultatele etapei de 
selecție a dosarelor pot fi contestate în termen de 48 de ore.Informații suplimentare se pot obține de la: sediul unității, email:sclumina@yahoo.com 
sau la telefon 0241/251338. 

CONDIȚII GENERALE PENTU OCUPAREA POSTULUI: 

- Cetățenie română; 
- Cunoașterea limbii române scris și vorbit; 
- Vârsta limită reglementată de lege; 
- Capacitatea deplină de exercițiu al muncii; 
- Starea de sănătate corespunzătoare postului solicitat, atestat pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie. 

CONDIȚII SPECIFICE PENTU OCUPAREA POSTULUI: 

- Studii generale/medii; 
- Disponibilitate pentru muncă în toate sectoarele administrative; 
- Disponibilitate pentru program flexibil; 
- Abilități de muncă în echipă; 
- Cunoștințe de legislație specifică locului de muncă; 
- Cunoștințe în domeniul sănătății și securității în muncă, PSI. 
- Răspunde de starea de curățenie și igienă a sectorului repartizat; 
- Răspunde de inventarul încredințat. 

GRAFIC DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

Concursul se va desfășura în perioada: 08.04.2021 – 05.05.2021. 

- Proba practică: 05.05.2021, ora 09.00; 
- Interviu: 05.05.2021, ora 11.00; 
- Afisarea rezultatelor: 05.05.2021, ora 12.00; 
- Depunerea contestațiilor: 05.05.2021, ora 13.00; 
- Afisarea rezultatelor după contestații: 06.05.2021. 

BIBLIOGRAFIE 

- Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instuțiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Norme de igienă – Ordin nr.1955/18.10.1995 
- Legea 307/2006; 
- Legea sănătății si securității în muncă nr.319/2016; 
- Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar nr. 5079/2016 
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