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I             DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE: 

1.   Cerere de înscriere  

2. Copia actului de identitate 

3. Copii ale actelor de studii  

4. Copia certificatului de naştere 

5. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul) 

6. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul) 

7. Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL(unde este cazul) 

8. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

9. Adeverință care să ateste starea de sănătate (de la medicul de familie) 

10. Curriculum vitae – model european însoţit de documente justificative 

     Copiile solicitate vor fi însoţite de documentele în original pentru conformitate cu 

originalul. 

  

II.           TEMATICA DE CONCURS:  

 Sarcini de serviciu obligatorii 

 Obligațiile angajatului privind respectarea normelor de securitate și sănătate în 

muncă și a normelor P.S.I. 

 Obligațiile angajatului privind respectarea normelor de igienă la locul de muncă 

 Gestionarea bunurilor din unitatea școlară 

  

 III.           PROCEDURA DE SELECȚIE 

III.1. Probe de concurs: 

a) selecţia dosarelor; 

b) probă scrisă; 

c) probă practică 

d) interviul. 

 III.2. Conţinutul şi evaluarea probelor 

  

Nr. 

crt. 

Denumire 

probă/timp de 

Criterii de evaluare Punctaj 
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lucru 

1. Selecție dosare Dosare complete Admis/Respins 

2. Proba scrisă 

2 ore 

Cunoștințe teoretice legislative 

-          4 itemi cu alegere 

multiplă(10p/item) 

-          4 itemi cu alegere duală (10p/item) 

-          1 item cu răspuns 

structurat(20p/item) 

  

40p 

40p 

20p 

Total probă 100 de puncte 

   3. 
 Probă practică 

  1 oră 

- capacitatea de adaptare;  

- îndemânare și abilitate în realizarea 

cerințelor practice;  

- capacitatea de gestionare a situațiilor 

dificile;  

- îndemânare și abilitate în realizarea 

cerințelor practice;  

- capacitatea de gestionare a resurselor 

alocate pentru desfășurarea probei 

practice.  

 

20 p 

20 p 

20p 

 

20 p 

20 p 

Total probă 100 de puncte 

4. Interviul 

  

30 de minute 

-          Abilități şi cunoştinţe impuse de 

funcţie 

-          Capacitatea de analiza şi sinteză 

-          Motivaţia candidatului 

-          Comportament în situații de criză 

-          Lucrul în echipă 

-          Disponibilitatea la timp de lucru 

prelungit 

20p 

20p 

20p 

10p 

15p 

15p 

  

Total probă 100 de puncte 

  

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte 

  

IV.             BIBLIOGRAFIE 

1.Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 cu modificările si 

completările ulterioare; 

 CAPITOLUL IV - Obligaţiile lucrătorilor; 

 CAPITOLUL V – Supravegherea sănătăţii; 

 CAPITOLUL VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea 

evenimentelor; 

 CAPITOLUL VII – Grupuri sensibile la riscuri; 

2. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial 

nr.633/ 21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 CAPITOLUL I - Dispoziţii generale; 

 CAPITOLUL II - Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor  

- secţiunea 1 - obligaţii generale; 
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-    secţiunea a 6-a - obligaţiile administratorului, conducătorului 

instituţiei, utilizatorului şi salariatului;  

3. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual. 

4. OMEN nr. 5115/15.12.2014 privindRegulamentului de organizare şifuncţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar. 

5. Legea nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale. 

 

 

  V.           Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale:  

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Şcolii Gimnaziale Răcăciuni, conform 

graficului. 

Informaţiile suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 0234251325 sau 

personal la secretariatul şcolii. 

Concursul se va desfăşura la sediul Şcolii Gimnaziale Răcăciuni, conform graficului de mai jos: 

Etapa de concurs Data / perioada Observaţii 

Publicarea anunţului 19 /09/2017   

Înscrierea 20/09/2017 - 2/10/2017   

Evaluarea dosarelor 10/10/2017    

Afişarea rezultatelor în urma selecţiei 

dosarelor 

10/10/2017, ora 11.00   

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele 

selecţiei dosarelor 

10/10/2017, orele 14.00 – 

16.00 
  

Afişarea soluţionării contestaţiilor  11/10/2017, ora 8.30   

Proba scrisa  11/10/2017, ora 9,00   

Proba practică 12/10/2017,ora 9.00  
Interviu 12/10/2017,ora 10.00   

Afişarea rezultatelor 12/10/2017, ora 13,00   

Depunerea contestaţiilor  12/10/2017, orele 13,00 – 

15,00 
  

Soluţionarea contestaţiilor 13/10/2017, ora 9.00   

Afişarea rezultatelor finale 13/10/2017, ora 13.00    

  

Candidaţii pot contesta numai propriile lucrări.  

  


