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ANUNŢ   

 

COLEGIULUI NAŢIONAL ,,OCTAVIAN GOGA” SIBIU 

 

Organizarea concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor – normă întreagă, 

perioada nedeterminată. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 

1. Prevederile Anexei 1, Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/23 

martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

2. HG nr.1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. 

3. Art. 30 din Legea  53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

I. Condiţii generale:  

 

 are cetăţenia română; 

 cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

 vârsta minimă reglementată de prevederile legale 

 capacitate deplină de exerciţiu; 

 stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

 îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

 nu a fost condamnat/ă 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 l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea. 

 

II. Condiţii specifice de  participare  la concurs: 

 Abilităţi de comunicare – relaţionare cu întreg  personalul unităţii de învăţământ;  

 Abilităţi de lucru în echipă; 

 Disponibilitate pentru program flexibil, munca în schimburi; 

 Cunoştinţe de legislaţie specifice locului de muncă; 

 Cunoştinţe în domeniul Sănătăţi Securităţii în Munca ţi PSI. 
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III. Documente necesare de înscriere la concurs  

 cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei; 

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii; 

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 

; 

 adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea 

studiilor copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL completat la zi; 

 cazierul judiciar; 

 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie;  

 curriculum  vitae. 

 

Actele prevăzute la concurs vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor cu acestea. 

Comisia de concurs va selecta dosarele depuse pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare. Doar 

candidaţii declaraţi admiţi în urma acestei selecţii pot participa la proba scrisă. 

IV.   CALENDARUL DESFAŞURARII CONCURSULUI 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul COLEGIULUI NAŢIONAL „OCTAVIAN 

GOGA" SIBIU, conform graficului : 

Etapa de concurs  Data / perioada  Observaţii 

Publicarea anunţului 08.08.2017  

Depunerea dosarelor de înscriere 25.08 - 31.08.2017 ora 13.00  

Verificarea şi validarea dosarelor 01.08.2017  

Afişarea rezultatelor în urma selecţiei a dosarelor 01.09.2017  

Proba scrisă/ proba practică 04.09.2017 ora 9.00-10.00  

Proba practică 04.09.2017 ora 10.30-11.30  

Interviu 04.09.2017 ora 12.00  

Afişarea rezultatelor 04.09.2017  

Depunerea contestaţiilor 04.09.2017 – ora 15.00-16.00  

Afişarea rezultatelor finale 05.09.2017  

V. Bibliografie 

 Legea sănătăţii şi securităţii în munca nr. 319/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare, cap. IV, V, VI,VII. 



 Legea 307/2006 privind apărarea incendiilor cu modificările si completările ulterioare 

Cap. I, II. 

 Regulamentul de ordine interioară al COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA" SIBIU 

 

VI.  Concursul constă în următoarele probe: 

- probă scrisă -1 h 

- probă practică - 1 h 

- interviu  

Termen de depunere a dosarelor de înscriere la concurs, este de 31.08.2017, ora 13:00. 

Dosarele pentru înscriere se depun la secretariatul unităţii şcolare. 

Relaţii suplimentare se obţin  la  tel. 0269/210082. 

 

Menţionam ca doar persoanele admise la proba scrisa vor participa la următoarele probe. 

Contestaţiile se pot face doar la proba scrisă şi numai pentru propriile lucrări.   

 

DIRECTOR, 

Prof. DUMITRU LAURA FLORENTINA 

 

 

 


