
 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII 

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ "SF. GHEORGHE" 

CRAIOVA, str Brazda lui Novac , Nr 87  

Cod poştal : 200690                                   

TEL /FAX : 0251/552205; 0351/405655 

e-mail: scoala24@yahoo.com 
 

ANUNȚ 

In conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, Anexa — 

Regulament - cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare, Legii 203 din 16 septembrie 2020, pentru 

modificarea și completarea legii 55/2020 privind unele măsuri 

privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19, hotărârea Consiliului de Administrație al Scolii Gimnaziale 

„Sf Gheorghe” din data de 05.03.2021, Scolii Gimnaziale „Sf 

Gheorghe” Craiova organizează concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi vacante de personal contractual: 

- 1 post secretar sef 

- 1 post muncitor calificat, treapta 

profesională II;  

- 0,5 post muncitor calificat, treapta 

profesională II 

- 0,5 post paznic; 

- 2 posturi îngrijitor; 

In vederea în scrierii și participării la concurs, candidații 

trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: 
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Conditii generale: 

- să aibă cetățenia română, cetățenia altor state membre ale 

Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic 

European și domiciliul în România;  

- să cunoască limba română, scris și vorbit;  

- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- să aibă capacitate deplină de exercițiu; 

- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care 

candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de 

medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

 - să nu fie condamnat definitiv pentru săvârșirea unei 

infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, 

de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a 

unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în 

care a intervenit reabilitarea. 

- să aibă abilități de lucru în echipă; 

- să aibă abilități de comunicare; 

- disponibilitate la timp de lucru prelungit. 

Conditii specifice pentru postul secretar sef: 

- studii superioare 

- vechime minim 12 ani in specialitatea postului 

- abilitati operare PC (Windows, Office, Internet) 

- cunostinte de creare, operare, si gestionare a bazei de date 

privind elevii 

- abilitati de lucru in echipa 

 

Conditii specifice pentru postul muncitor calificat treapta 

profesională II: 

- să aibă calificare în domeniul mecanic; 

- studii medii; 



- abilitati de lucru in echipa; 

- să fie declarat apt medical; 

 

Conditii specifice pentru postul (0,5) muncitor calificat 

treapta profesională II: 

- să aibă calificare în domeniul mecanic; 

- studii medii; 

- abilitati de lucru in echipa; 

- să fie declarat apt medical; 

     - atestat profesional pentru functie fochist/centrala termica pe 

gaze. 

 

Condilii specifice pentru postul paznic: 

- atestat profesional potrivit pentru exrcitarea profesiei de agent 

de paza; 

     - studii medii;  
     - vechime în muncă minim 5 ani. 
 
 

Conditii specifice pentru posturile de îngriiitor: 

- absolvent minim studii gimnaziale; 

- nu se solicita vechime; 

- abilitati de lucru in echipa. 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta în termen 

de 10 (zece) zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul 

Oficial, la secretariatul Scolii Gimnaziale „Sf Gheorghe”, dosarul de 

concurs, care va conține următoarele documente: 

a) cererea de înscriere la concurs adresată Scolii Gimnaziale 

„Sf Gheorghe”  

b) copia actului de identitate sau orice alt document care 

atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

c) copie a certificatului de naștere; 

d) copie a certificatului de căsătorie (dacă e cazul); 



e) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale 

altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile 

documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice; 

f) cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că 

nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția 

pentru care candidează; 

g) adeverință medicală care atestă 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; 

h) curriculum vitae; 

Actele prevăzute la lit. b), c), d) și e) vor fi prezentate și în 

original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: 

a) selecția dosarelor; 

b) proba scrisă cu durata de 2 ore; 

c) interviul. 

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați 

„admis” la proba precedentă, respectiv să fi obținut minimum 50 

de puncte. 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face 

prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a 

mențiunii „admis” sau respins", prin afișare la sediul Scolii 

Gimnaziale „Sf Gheorghe”, str. Brazda lui Novac, nr. 87. 

După afișarea rezultatelor obținute la selectia dosarelor, proba 

scrisă și interviu candidații nemulțumiți pot depune contestatie de 

la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data 

afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea 

decăderii din acest drept. 

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin 

afișare la sediul instituției, imediat după soluționarea contestațiilor. 

 



CALENDARUL DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI: 

*Depunerea dosarelor de concurs : 27.04.2021 – 12.05.2021 

1. selecția dosarelor de concurs: 13.05.2021 

- verificarea dosarelor de concurs: 13.05.2021. 

- afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 

14.05.2021, ora 12:00. 

- depunerea eventualelor contestații: 14.05.2021, ora 12:00 -

15:00 . 

- soluționarea contestațiilor: 17.05.2021 ora 12:00; 

- afișarea rezultatelor finale ale selecției dosarelor (după 

soluționarea contestațiilor): 

17.05.2021,ora 15:00. 

2. Proba scrisă:20.05.2021, ora 09:00. 

Proba scrisa post paznic 20.05.2021, ora 11:00 

-afișarea rezultatelor: 21.05.2021, ora 12:00. 

-depunerea eventualelor contestații:21.05.2021,ora12:00 -14:00 

- solutionarea contestațiilor: 21.05.2021, ora 16:00. 

-afișarea rezultatelor finale la proba scrisă (după soluționarea 

contestațiilor): 21.05.2021 ora 18:00 

 

3. proba practica: 24.05.2021, ora 10:00 

- afișarea rezultatelor: 24.05.2021, ora 16:00 

 

4. Interviul :25.05.2021, ora 10:00 

 - afișarea rezultatelor: 25.05.2021, ora 14:00 

 

Afișarea rezultatelor finale la concurs:26.05.2021, dupa ora 

12:00 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE 

SECRETAR SEF 



 

TEMATICA PENTRU CONCURS: 
 

      - Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul 

preuniversitar;  

         - Funcţiile didactice şi didactice auxiliare din învăţământul 

preuniversitar  ; 

- Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar 

- Arhivarea documentelor şcolare;  
 -Întocmirea situaţiilor necesare pentru desfăşurarea 

examenelor naţionale;  
- Acordarea burselor şcolare; 

-  Admiterea  în clasa a IX-a; 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare;  
- OMEN nr.5115/2014 privind Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar ;  
- Legea nr.53 /2003 privind Codul Muncii cu modificările şi 

completările ulterioare ;   
- OMECTS nr.5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului 
privind regimul actelor de studii și al documentelor 
gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar ;   
- Legea nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea  
personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ ;  
- Legea nr.16/1996  Legea Arhivelor Naţionale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- OMECTS 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale 

de acordare a burselor , elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat; 



- Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de 

activitate învăţământ preuniversitar ; 

- HG 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător  

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

- OMEC nr.5138/2014 publicat în Monitorul Oficial 

nr.49/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare 

şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului 

contractual; 

- OMEN 5123/15.12.2014 privind aprobarea Metodologiei 

de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la 

finalul claselor a II-a , a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2014-

2015 şi pentru aprobarea Calendarului de administrare a 

acestora; 

- OMEN 4431/29.08.2014 privind organizarea şi 

desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a 

VIII-a; 

- OMEN 4432/29.08.2014 privind organizarea şi 

desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional 

de stat  

- LEGEA 477/2004 privind Codul de conduită a personalului 

contractual din autorităţile şi instituţiile publice; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Principiile care guvernează conduita profesională a 

personalului contractual; 



- Norme generale de conduită profesională a personalului 

contractual; 

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE 
MUNCITOR CALIFICAT TREAPTA PROFESIONALĂ II 

TEMATICA PENTRU CONCURS: 

- Exploatarea instalațiilor sanitare, de încălzire, și a 

echipamentelor aferente acestora; 

 - Defecțiuni, incidente, avarii la instalații sanitare, de 

încălzire, etc. 

-  Tehnologie mecanică și lucrări de lăcătușărie; 

- Reglementări privind apărarea împotriva incendiilor, paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și norme 

de protecție a muncii;  

-  Drepturile si obligațiile personalului contractual. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 Auxiliar curricular: Instalatii de canalizare 

(http://www.tvet.ro/Anexe/4.Anexe/Aux_Phare/Aux_2006/C

onstructii,%20instalatii 

Manualul de instalații - http://www.ocpidolj.ro/wp-

content/uploads/2016/07/1.MANUALUL-DE-SANITARE-

2010.pdf; 

> Utilajul și tehnologia meseriei - lăcătușerie (manual pentru 

clasa a XI-a licee industriale cu profil de mecanică și mine-

petrol-geologie), autori: Gh. Zgură, E. 

Arieșanu, GH. Peptea, Editura Didactică și Pedagogică, R. 

A. , București, 1992. 



> Utilajul și tehnologia construcțiilor mecanice (manual 

pentru licee industriale și de matematică-fizică cu profil 

de mecanică, clasele a XI-a și a XII-a și școli 

profesionale), autori: V. Jinescu, ș.a., Editura Didactică și 

Pedagogică, R. A. , Bucuresti, 1983. 

> Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului 

contractual  

> Legea nr. 53/24.01.2003 — Codul muncii (republicată), 

actualizată 

> Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 cu 

modificările si completările ulterioare; 

 Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 

publicată în Monitorul Oficial nr.633/ 21.07.2006, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL 

DE PAZNIC 

 

TEMATICA PENTRU CONCURS: 

o Drepturile si obligațiile personalului contractual. 

o Reglementări privind apărarea împotriva incendiilor, paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și 

norme de protecție a muncii;  

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 



 

> Legea privind Codul de conduita a personalului contractual din 

autoritatiile si institutiile publice nr. 477 /2004, Publicata in 

M.O., Partea I nr. 1105 din 26.II.2004. 

> Legea nr. 53/24.01.2003 — Codul muncii (republicată), 

actualizată; 

> Legea nr. 333/2003, privind paza bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor (publicată în Monitorul Ofical nr. 

525/22.07.2003) completată prin Ordonanța Guvernului nr. 

16/09.03.2005 (publicată în Monitorul Oficial nr. 

205/10.03.2005) și Legea nr. 9/2007 (publicată în Monitrul 

Oficial nr. 30/17.01.2007) completată prin Legea nr. 

40/09.03.2010 (publicată în Monitorul Oficial nr. 

153/09.03.2010) 

> Planul de paza al Scolii Gimnaziale „Sf Gheorghe”; 



> Legea nr. 319 din 14.07.2006 a securității și sănătății în muncă 

(publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006) > Legea nr. 

307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (publicată în 

Monitorul Oficial nr. 633/21.07.2006) 

> Hotărârea nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor 

metodologice și a documentelor prevăzute la art.69 din Legea 

nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor (publicată în Monitorul Oficial nr. 

722/10.08.2004) modificată de Hotărârea Guvernului nr.

 1698/2005 (publicată în Monitorul Oficial nr. 

1183/28.12.2005) 

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTURILE DE 
MUNCITOR ÎNGRIJITOR 

TEMATICĂ: 

- Drepturile și obligațiile angajatului; 

- Accidente, forță majoră sau pericol iminent; 

- Colectarea selectivă a deșeurilor; 

-Încetarea contractului individual de muncă; 

- Răspunderea disciplinară. Sancțiuni disciplinare ale angajaților; 

- Curățenia și igienizarea spațiilor, holurilor, camere de cazare, băi, 

etc; 

- Curățarea/spălarea pardoselilor, obiectelor sanitare, mobilier 

tapițerie, etc. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 



 Legea nr. 53/24.01.2003 Codul muncii (republicată), actualizată 

 Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă 

(actualizată); 

 Hotărârea nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 

privind securitatea și sănătatea în muncă (actualizată); 

> Legea nr. 132/2010 privind colectarea selective a deșeurilor în 

instituțiile publice; 

> Ghidul pentru curățarea locuinței, autor Florentina Pavel, 

editura Alex&Leti Press, Bucuresti, 2006. 

 Ordinul nr. 1955 din 18/10/1995 pentru aprobarea normelor 

de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și 

instruirea copiilor și tinerilor  Legea nr. 307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor 

Informații suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare, telefonic 

la 0251552205, serviciul secretariat. 

 

 

 

 

 

 


