
 
Nr. 566/ 10.06.2022 
 

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, 

 În conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011, 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, 

modificată și completată prin HG nr. 1027/2014, 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” BUHALNIŢA 

ORGANIZEAZĂ  CONCURS în vederea ocupării unui post de MUNCITOR  

  în cadrul locaţiei Şcoala Gimnazială „Grigore Ureche” Cepleniţa 

 

 

Denumirea postului: MUNCITOR (0,75 normă, din care 0,50 muncitor-fochist, 0,25 muncitor-

întreținere) 

Statutul postului:  vacant  

Durata  contractului: nedeterminată 

Data desfăşurării concursului: 06 iulie 2022 

Locul desfăşurării concursului: locaţia Şcolii Gimnaziale „Grigore Ureche” Cepleniţa 

 

 

CONDIȚII  GENERALE  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS: 
- are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre UE sau a statelor aparținând Spațiului 

Economic European și domiciliul în România; 
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- are capacitate deplină de exerciţiu; 

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

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate; 

- îndeplineşte condiţiile de studiu şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 
- nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, statului 

sau autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 

falsuri a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea. 

 

CONDIȚII  SPECIFICE  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS: 
- studii gimnaziale, medii sau profesionale; 

- abilități de comunicare-relaționare cu întreg personalul unității de învățământ; 

- disponibilitate pentru program flexibil; 

- domiciliul în localitatea Cepleniţa, comuna Cepleniţa, judeţul Iaşi, constituie un avantaj; 

 



 

PROBELE  DE CONCURS: 
(1) Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:  

a) selecţia dosarelor de înscriere – 29 iunie 2022 

b) proba practică – 06 iulie 2022, ora 9.00 

c) interviul – 07 iulie 2022, ora 9.00 
(2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.  

 
 

 

PROBA PRACTICĂ 

Proba practică poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși în etapa 

de selecţie a dosarelor. 

Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în 
vederea ocupării postului vacant pentru care candidează. 

Proba practică se desfășoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include 

următoarele criterii de evaluare: 

1. capacitatea de adaptare;  

2. capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;  

3. îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;  
4. capacitatea de comunicare;  

5. capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice.  

În vederea testării pentru proba practică se pot stabili și alte criterii de evaluare. Aspectele 
constatate în timpul derulării probei practice vor fi consemnate în scris în anexa la raportul final al 

concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, care se semnează de membrii acestei 

comisii. 
 

 

INTERVIUL 
 

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși proba 

practică. 

 În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Interviul se 

realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei 

probe, pe baza criteriilor de evaluare. 

 Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt: 

a) Abilități și cunoștințe impuse de funcție; 

b) Capacitatea de analiză și sinteză; 

c) Motivația candidatului; 

d) Comportamentul în situațiile de criză; 

e) Inițiativă și creativitate. 
Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa 

întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea 

materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex. 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Legea nr. 46 din 21.03.2008;  

Legea nr. 49 din 14.03.2019.  

Documente ISCIR pentru fochist clasa C: 

- Prescripție tehnică PT C9 – 2010 Cazane de apă caldă și cazane de aburi de joasă presiune. 

- Prescripție tehnică PT CR8 – 2009 Autorizarea personalului de deservire a instalațiilor, 

echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de deservire. 

 

2. 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; 

  
3. 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  
 

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

 

PRINCIPALELE  ATRIBUȚII  ALE  POSTULUI:  

- preluarea prin proces-verbal, a instalațiilor de încălzire (corp A și 

corp B Școala Gimnazială „Grigore Ureche” Ceplenița) și menținerea 

acestora în stare de funcționare; 
- verificarea permanentă a întregii instalații; 
- verificarea instalațiilor de apă/canalizare și a foselor septice; 
- economisirea combustibilului, ținând evidența strictă a consumului; 
- pregătirea combustibilului solid (lemne de foc) pentru utilizarea în 

centrale – tăiere cu motofierăstrău, despicare butuci, manipulare, 

depozitare;  
- în perioada vacanței de iarnă se vor lua măsuri de protejare a 

instalației contra înghețului, în condițiile reducerii consumului la 

strictul necesar,  inclusiv înafara programului de lucru (după-amiaza, 

sâmbăta, duminica) – compensare cu ore libere în timpul vacanțelor 

de primăvară/vară; 
- se vor respecta normele de protecție a muncii și de PSI, acestea vor fi 

afișate la loc vizibil, în clădirea centralei; 
- întreținerea și repararea eventualelor defecțiuni la centrala termică, 

instalația termică, grupurile sanitare din școală; 
- verificarea instalației electrice – corpuri de iluminat, prize, 

întrerupătoare; 
- întreținerea tâmplăriei, reparații la geamuri, uși, mobilier școlar; 
- întreținerea spațiului verde al școlii; 
- lucrări de curățenie în zona centralei și a curții școlii; 
- lucrări de igienizare și curățenie a spațiilor de învățământ pe perioada  

vacanțelor; 
- se va răspunde la orice solicitare a școlii. 

 



GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI: 
 14-28 iunie 2022 (între orele 9.00-14.00) – depunerea dosarelor de înscriere la 

secretariatul Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalnița;  

 29 iunie 2022,  între orele 09.00-12.00 – selecția dosarelor şi afişarea rezultatelor; 

 29 iunie 2022,   între orele 12.00-13.00 –  depunerea contestaţiilor  cu privire la 
rezultatele probei de selectare a dosarelor; 

 29 iunie 2022, între orele 13.00-14.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor 
cu privire la rezultatele probei de selectare a dosarelor; 

 06 iulie 2022  – între orele 09.00-12.00 – desfăşurarea probei practice; 

 06 iulie 2022  – ora 12.30 – afişarea rezultatelor la proba practică; 

 06 iulie 2022 – între orele 12.30-13.30 – depunerea contestaţiilor la proba practică; 

 06 iulie 2022 – între orele 13.30-14.30 – soluţionarea contestațiilor la proba practică şi 

afişarea rezultatelor; 

 07 iulie 2022  – între orele 09.00-12.00 – susținerea interviului. 

 07 iulie 2022  – ora 12.30 –  afişarea rezultatelor. 

 07 iulie 2022  – între orele 12.30 - 13.30 – depunerea contestaţiilor la rezultatele în urma 
interviului; 

 07 iulie 2022 – ora 13.30-14.30 – soluţionarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor 

finale. 

 

 

 DOSARELE  DE  ÎNSCRIERE  LA  CONCURS  VOR  CUPRINDE: 
1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității (modelul se găseşte la 

Secretariat);  

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; 

3. Copii ale certificatului de naştere şi certificatului de căsătorie; 

4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 

specifice ale postului solicitate de instituția publică;  
5. Cazierul judiciar, în original 

6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de 

către medicul de familie al candidatului ; 

7. Curriculum vitae model european, care să cuprindă, în mod obligatoriu, lista locurilor 

de muncă ocupate până în prezent 

 

OBSERVAȚII:  

Actele de identitate și documentele de studii vor fi prezentate şi în original la depunerea 

dosarului, în vederea verificării conformităţii acestora. 
 

 

Dosarele pentru participare la concurs se vor depune la sediul Școlii Gimnaziale „Nicolae 

Iorga” Buhalniţa, comuna Cepleniţa, judeţul Iaşi, până la data de 28 iunie 2022, ora 14.00. 

Informaţii suplimentare se pot obține la  secretariatul școlii sau la telefon 0232-730058, 
0746474204, persoana de contact Lăbuşcă Viorica. 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. GALBEN DIANA-LOREDANA 

 


