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Anunț concurs  

  

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 și ale 

Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante 

corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul instituțiilor/serviciilor publice, 

modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027/11.11.2014 cu 

sediul în: localitatea SEBEȘ, strada PIAȚA LIBERTĂȚII, nr. 1, județul ALBA 

organizează concurs pentru ocuparea  postului contractual vacant pentru Școala 

Gimnazială Nr 2 Sebeș: 

 Denumirea postului: ÎNGRIJITOARE , 1 (unu) post vacant, contractual,  

pe perioadă nedeterminată. 

 

Condiții generale de participare la concurs: 

1. Are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene 

sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în 

România; 

2. Cunoaște limba română, scris și vorbit; 

3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4. Are capacitatea deplină de exercițiu; 

5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de 

unitățile sanitare abilitate; 

6. Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții 

specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

7. Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 

umanității, contra statului ori contra autorităților, de serviciu sau în legătură 

cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals, ori a unei fapte de 

corupție sau a unei infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit 

reabilitarea. 

 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

- nivelul studiilor: minim 8 clase; 

- vechime în muncă: 3 ani; 
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 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 

- selecția dosarelor de înscriere în data de 12.10.2021, ora 10.00, la sediul 

instituției; 

- proba scrisă în data de 20.10.2021, ora 08.00, la sediul  instituției; 

- proba practică în data de 21.10.2021, ora 08.00, la sediul instituției;            

- proba interviu în data de 22.10.2021, ora 12.00, la sediul  instituției.  

 

Dosarele se depun la secretariatul școlii în perioada 27.09.2021 – 11.10.2021, între 

orele 10.00-14.00, persoana de contact Damian Elena, telefon 0258731922, email 

sc2.sebes@isjalba.ro. 

Dosarul de concurs va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente: 

1. Cerere de înscriere adresată directorului unității școlare; 

2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz, certificat de naștere și certificat de căsătorie (după 

caz); 

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă 

îndeplinirea condițiilor specifice; 

4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, 

adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie / sau în 

specialitatea studiilor; 

5. Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

6. Candidații care depun la înscriere declarație pe proprie răspundere că nu au 

antecedente penale, au obligația de a completa dosarul de concurs cu 

originalul cazierului judiciar, cel mai târziu, până la data desfășurării primei 

probe a concursului; 

7. Adeverința 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 (adeverința 

care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 

Sănătății); 

8. Curriculum vitae; 

9. Opisul dosarului, în două exemplare, un exemplar se restituie candidatului 

cu înregistrarea înscrierii la concurs. 
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Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul 

comisie de concurs. 

 

 

 Tematica de concurs: 

- Reguli de igienă și curățenie în unități de învățământ; 

- Metode de dezinfecție și dezinsecție. 

 

Bibliografie: 

- Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă; 

- Legea nr. 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor; 

- Norme de igienă în unități de învățământ. 

 

 

 

Director, 

Prof. Iftime-Paulescu Mariana Iulia 
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