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ANUNȚ CONCURS 
 

Având în vedere 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. 

 

              ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TRANSILVANIA BACIU 

            Anunţă organizarea în data de 26 septembrie 2022 a concursului pentru ocuparea postului de          

           Muncitor calificat  
 

 A. Informații post: 

• Denumire post: Muncitor calificat  

• Studii: Profesionale sau medii tehnice 

• Număr posturi: 1 

• Durată încheiere contract individual de muncă: nedeterminată 

• Tip normă contract individual de muncă: întreagă                

• Principalele cerințe ale postului: Lucrări de întreținere și reparații la instalațiile sanitare 

• Fişa postului care cuprinde atribuţiile postului poate fi consultată la sediul Școlii Gimnaziale 
Specială Transilvania Baciu. 
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          B. Conţinutul dosarului de înscriere: 

• Cerere de înscriere la concurs adresată directorului unității de învățământ; 

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

• Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 
specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice postului 
solicitate de institutia publica. 

• Copia carnetului de muncă si/sau extras revisal dupa caz sau adeverinţele care atesta vechimea în 
muncă, în meserie şi/sau, în specialitatea studiilor   

• Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil 
cu funcţia pentru care candidează (candidații declarați admiși la selecția dosarelor și care au depus la înscriere 
declarație pe propria răspundere, au obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, 
cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului); 
 

• 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 (adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilită de Ministerul Sănătăţii). 

• Curriculum vitae, 

• Dosar plic 

C. Etapele de desfășurare a concursului: 

Depunerea dosarelor de înscriere: se face la sediul Școlii Gimnaziale Speciale Transilvania 
Baciu, la secretariat, în perioada 02.09.2022-15.09.2022  între orele 9,00-12,00.  

Etapele desfășurării concursului: 

a) Selecția dosarelor de înscriere: 

- afișarea rezultatelor etapei de selecție a dosarelor: 21.09.2022   

a) Proba scrisă 

 - proba scrisă se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale Speciale Transilvania Baciu, în 
data de 26.09.2022, ora 10,00 

Afișarea rezultatelor probei scrise se va face la ora 10,45 

b) Proba practica 

- proba practica se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale Speciale Transilvania Baciu, în 
data de 26.09.2022 ora 11,00 

c) Interviul: se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale Speciale Transilvania Baciu, în data 
de 26.09.2022 ora 12,00 

- afisarea rezultatelor candidatilor la 14,00 



Contestațiile se depun la secretariat in maximum o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor 
probelor 

Comunicarea rezultatelor la contestații se face prin afișare la sediul unității și pe site, imediat 
după soluționare. 

Notă: Se prezintă la interviu doar candidații care au obținut minimum 50 de puncte la 
proba practica. 

 

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului:  28.09.2022, ora 13,00 

 

D. Condiţii generale de participare la concurs: 

• Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale U.E. sau a statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domiciliul în România; 

• Cunoaște limba română, scris și vorbit; 

• Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

• Are capacitate deplină de exercițiu, o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează; 

• Îndeplinește condițiile de studii 

• Are studiile necesare ocupării postulului 

      E. Condiţii specifice de participare la concurs: 

• Vechime in munca-nu necesită 
• Spirit organizatoric; 
• Abilități de comunicare şi relaţionare; 
• Abilități de lucru în echipă; 
• Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres); 
• Disponibilitate pentru program flexibil; 
• Capacitatea de a lua decizii eficiente; 

DOSARELE se depun la secretariat. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Școlii Gimnaziale Speciale Transilvania Baciu, str. 
Transilvaniei nr. 390  , telefon 0264-260612 

 

     Afişat astăzi,  

                                                                      DIRECTOR, 

                                                                   Prof. Urs Cosmina 


