
  
    ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE POBORAN”-SLATINA 

Str. ”Prelungirea Tunari”, nr. 4 
e-mail: george_poboran@yahoo.com, tel. 0249.438.090 

Nr.979./29.06.2021 

ANUNŢ  

           Având în vedere prevederile Hot. Guv. nr. 286/2011 modificată prin Hot. Guv. nr.1027/2014 
privind Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant, 
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale  a 
personalului contractual din sistemul bugetar plătit din fonduri publice, Şcoala Gimnazială „George 
Poboran” Slatina, cu sediul  strada Prelungirea Tunari, Nr.4, CIF12938930, telefon / fax 0249438090, 
organizează concurs pentru ocuparea postului contractual  vacant  de:                                                      

- Îngrijitor, studii medii , perioada nedeterminată. 

          Concursul se organizează la sediul Şcolii Gimnaziale „George Poboran” Slatina, în data de 
21.07.2021, respectiv ora 10 - proba scrisă, ora 12 – proba practică şi ora 14 - interviu. 

 Dosarele de concurs se vor depune in perioada 05 iulie - 09 iulie  2021,  la  secretariatul 
unităţii şcolare în fiecare zi de luni până vineri între orele 9,00-14,00. 

          Condiţii de participare – vechime în muncă – minim 2 ani, Nivel studii – medii 

    Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul  Şcolii Gimnaziale „George Poboran” Slatina,  
telefon 0249438090.                                                                                                                 
Conţinutul dosarului de concurs: 

• OPIS 
• Cererea de participare la concurs;  
• Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz 

(original +copie); 
• (original +copie) după documentele care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări în domeniu ; 
• Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinta  revisal, conformă cu originalul, şi o adeverinţă 

care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 
• Cazierul judiciar  
• Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de medicina muncii sau de către unităţile 
sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii); 

•  Adeverință conform Legii nr. 118/2019  - Registrul național automatizat cu privire la 
persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra 
minorilor (se eliberează de către Inspectoratele de poliție județene)  

• Curriculum vitae format Europass; 
• Prezentarea în ziua concursului a dovezii de vaccinare/a unui test PCR nu mai vechi de 72 

de ore/un test rapid Antigen, nu mai vechi de 48 ore. 



TEMATICA/BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE OCUPARE A 
POSTULUI DE ÎNGRIJITOR 

 

1. LEGEA NR.319/2006 – LEGEA SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, 
ACTUALIZATĂ CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: 

- cap IV Obligatiile lucrătorilor; 
 
2. LEGEA NR.477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din 

autoritățile și instituțiile publice: 
-Cap.2 Norme generale de conduită profesională  a personalului contractual - art. 7, 
12. 
 
3. Ordinul nr.5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar: 
 - TITLUL IV- Personalul unităților de învățământ       
  
4. Ordinul 163/2007 – Privind aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor: 
- Capitolul 1 SECŢIUNEA a 4-a Organizarea activităţii de apărare împotriva 

incendiilor la locul de muncă art. 21-35; 
- Capitolul 4 SECTIUNEA a 3-a Măsuri generale de prevenire a incendiilor la 

exploatarea căilor de evacuare art.107-115; 
 
5. Legea 53/2003 actualizată –CODUL MUNCII –  
 - CAPITOLUL II ”Răspunderea disciplinară” 
 
6. Ordin nr 4831/2018  Codul - cadru de etică al personalului din învățământul 
preuniversitar. 

 

 
 

Director, 
Prof.Bîscoveanu Alexandru 
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Nr.940/24.06.2021 

 
GRAFICUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI/EXAMENULUI  

PENTRU POSTUL DE ÎNGRIJITOR 
 

Etapa de concurs/examen Data/perioada Observații 

 
Comunicare loc de muncă vacant 24 .06.2021 Oficiul Forțelor de muncă Olt 
Publicarea anunțului 29.06.2021 Avizier,   Ziarul Gazeta Oltului,      Olt 

TV,   Monitorul Oficial                           
email : concursurifp@ramo.ro 

Depunerea dosarelor de înscriere 05-09.07.2021  La Secretariatul unității, zilnic de luni 
până vineri, interval orar 9.00 -14.00 

Verificarea și validarea dosarelor 12.07.2021 Comisia de concurs, selectează, 
verifică și validează dosarele de 
concurs 

Afișarea rezultatelor selectării 
dosarului de înscriere 

13.07.2021 La sediul unității, ora 12.00 

Depunere contestații la rezultatul 
selecției dosare 

13.07.2021 Secretariatul unității, între orele 
13.00-16.00 

Afișarea rezultatelor la contestații 14.07.2021 Secretariatul unității, ora 10.00 
Susținerea concursului/examenului 21.07.2021 Ora 10.00-Probă scrisă,                       

ora 12.00 - Probă practică,                
ora 14.00 - Interviu 

Afișarea rezultatelor  22.07.2021 La sediul unității, ora 12.00 
Depunere contestații 22.07.2021 La sediul unității, ora 13.00 -16.00 
Rezolvarea eventualelor contestații 23.07.2021 Comisia  de contestații 

Afișarea rezultatelor finale 26.07.2021 La sediul unității, ora 10.00 
Prezentarea la post a candidatului 
admis pentru  încheierea și semnarea 
contractului individual de muncă 

 

30.07.2021 

 

La  secretariatul unității 
 

DIRECTOR. 
Prof. Bîscoveanu  Alexandru 

 
 


