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ANUNŢ
privind organizarea concursului pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului 

contractual vacant de îngrijitoare la Structura Racosul de Sus

1. Şcoala Gimnaziala Gaal Mozes organizează concurs pentru ocuparea, pe 
perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de îngrijitoare la Structura Racoşul 
de Sus

Principele atribuţii, conform fişei postului: Asigurarea încălzirii corespunzătoare a 
spaţiilor de învăţământ, prin tăierea lemnelor, cărarea lor, aprinderea şi întreţinerea 
focului în centralele termice; Aspirarea prafului; Ştergerea prafului de pe mobilier, flori, 
calorifere, pervazuri, etc; Măturarea spaţiilor care nu se aspiră; Spălatul de geamuri, uşi, 
mobilier, faianţă, duşumele, gresie; Dezinfecţia grupurilor sanitare zilnic (W.C.-uri, 
chiuvete, faianţă, gresie); Dezinfecţia jucăriilor şi a mobilierului (săptămânal); îngrijirea 
florilor din sălile de clasă şi grupă, holuri şi din curte; Păstrarea instalaţiilor sanitare 
centralelor termice în condiţii normale de funcţionare; Asigurarea curăţeniei aparatelor de 
joacă, din spaţiile de joacă din curtea şcolii şi a grădiniţei; Asigură curăţenia în toată 
incinta şcolii şi a grădiniţei;

>

2. Dosarele de înscriere trebuie să cuprindă:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare 

(Directorul Scolii Gimnaziale Gaal Mozes);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz, în termen de valabilitate;
c) copia actului care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul
d) copia actelor de studii
e) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul;
f) cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere cu nu are antecedente penale;
g) adeverinţă 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 unităţile sanitare abilitate;

Dosarele de înscriere trebuie depuse de către candidaţi la Şcoala Gimnaziala Gaal 
Mozes Baraolt, Compartimentul personal şi salarizare, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului (aceea de 27 iulie 2017) în Monitorul Oficial al României, respectiv 
cel târziu până la data de 10 ugust 2017 (inclusiv), orele 14,00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Scolii Gimnaziale Gaal Mozes Baraolt, Compartimentul personal şi 
salarizare, la d-na Kolumban Ildiko, tel. 0267-377734.



3. Condiţii de participare:
In vederea participării la concurs, persoana care urmează să se angajeze trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale:

a) să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în 
România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate;

f) să îndeplinească condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) să nu fi fost condamnată 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 ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea.

în vederea participării la concurs, persoanele care urmează să se angajeze trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii specifice:

a) Să aibă studii medii.

4. Concursul va avea loc la sediul Scolii Gimnaziale Gaal Mozes or. Baraolt din 
str. Kossuth Lajos nr. 172 şi va consta din:

• probă scrisă, în data de 21.08.2017, orele 10,00,
• proba practică în data de 23.08.2017 ora 8,00.

BAN
Baraolt, 17.07.2017


