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Nr.3413/2/ 21.10.2022 

 

 
Concurs ocupare posturi perioadă nedeterminată 

MUNCITOR III M- 1 post 

ÎNGRIJITOR I M - 1 post 

Având în vedere : 

• Art.30 din Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

• Hotărârea de Guvern nr. 286 din 23 martie 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 

(actualizată). 
Colegiul Tehnic Reșița cu sediul în b.duL Al.I.Cuza, nr.39, organizează concurs 

pentru ocuparea posturilor vacante de Muncitor III M și ÎNGRIJITOR I M 

 
Concursul va fi organizat în perioada 27.10 - 2022- 22.11.2022, conform calendarului 

afișat. 

 

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi 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 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 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 
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situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

 
CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR III M și 

ÎNGRIJITOR I M : 

1. Studii medii în specialitatea postului; 

 

2. Vechimea în specialitatea postului: nu se solicită 

 
 

BIBLIOGRAFIE PENTRU PROBA PRACTICĂ: 

1. Legea securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare, 

Cap.IV- Obligațiile lucrătorilor; 

2. Legea nr.307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

3. Legea nr.53/2003 actualizată, Cap. ,,Răspunderea disciplinară” 

4. Legea 477/2004- Codul de conduită a personalului din instituțiile publice. 

5. Noțiuni fundamentale de igienă. 

 
TEMATICA 

1. Executarea unor lucrări practice corespunzătoare postului solicitat. 

 

CONCURSUL VA CONSTA ÎN URMĂTOARELE PROBE: 

1. Selecția dosarelor; 

2. Proba practică- 100 puncte; 

3. Proba de interviu- 100 puncte. 

Candidaţii care nu obţin minim 50 de puncte la fiecare probă nu pot participa la 

proba următoare. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la 

fiecare probă. Se consideră admişi candidaţii care au obţinut cel mai mare punctaj, în 

ordine descrescătoare. 
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DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

1. cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1; 

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

legii, după caz; 

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

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 

condiţiilor specifice ale postului solicitate 

4. carnetul de muncă + raport salariat din Revisal sau, după caz, adeverinţele care 

atestă vechimea în muncă, în profesie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie- dacă 

este cazul! 

5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

6. 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; 
7. curriculum vitae; 

8. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform modelului din Anexa 2. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

 

Actele prevăzute la punctele 2-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copilor. Dosarul, însoțit de un OPIS (2 exemplare) trebuie să cuprindă toate 
documentele şi în ordinea enumerată mai sus. 

 

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie 

pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei 

probe a concursului. 
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CALENDARUL CONCURSURILOR DE OCUPARE A POSTURILOR NEDIDACTICE DE 
ÎNGRIJITOR I M ȘI MUNCITOR III M 
din perioada 27.10.2022- 22.11.2022 

 
 

1. Depunerea dosarelor: la secretariatul Colegiului Tehnic Reșița, în perioada: 
27.10.2022 - 9.11.2022 în zilele lucrătoare, în intervalul orar 12.00 - 16.00; 

 
2. Selecţia dosarelor depuse: 18.11.2022, orele 10.00- 12.00; 

 

3. Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse: 18.11.2022, ora 12.00; 
 

4. Depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor depuse: 18.11.2022, 
între orele 12.00- 14.00; 

 

5. Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse: 18.11.2022, ora 14.00; 
 

6. Susţinerea probei practice: 21.11.2022, orele 10.00- 12.00; 
 

7. Afişarea rezultatelor probei practice: 21.11.2022, ora 13.00; 
 

8. Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei practice: 21.11.2022, între 
orele 13.00-14.00; 

 
9. Soluționarea contestațiilor: 21.11.2022, între orele 14.00-15.00 

 

10. Afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma susţinerii probei practice: 
21.11.2022 ora 15,00; 

 
11. Proba de interviu:22.11.2022, ora 10.00 

 

 

12. Afişarea rezultatelor probei de interviu: 22.11.2022, ora 12.00; 
 

13. Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului: 22.11.2022, între orele 12.00-13.00; 
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14. Soluționarea contestațiilor: 22.11.2022, între orele 13.00-14.00 
 

15. Afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma susţinerii interviului: 22.11.2022 ora 14,00; 
 

11. Afișarea rezultatelor finale: 22.11.2022 ora 15,00; 
 
 
 

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 
09.11.2022 (10 zile de la afişare), la sediul instituției- respectiv, 

COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA, b.dul. Al. I. Cuza, nr. 39, tel. 0255- 212461. 
 

Relații suplimentare: 
la COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA, b.dul. Al. I. Cuza, nr. 39, tel. 0255- 212461, 

sau pe pagina web a unității- www.colegiultehnicresita.ro. 
 
 

DIRECTOR, 
prof. Elena Dalina RANCU 
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ANEXA 1 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

LA CONCURSUL DE    
 

 

Subsemnatul/a       domiciliat/ă în 

loc.  str.    ,  nr.     ,  bl.     ,  ap.      ,     posesor  al  BI/CI  

seria          ,  nr.   ,  tel.    , vă rog să-mi aprobați înscrierea la 

concursul organizat de COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 

postului de    . 

Anexez prezentei cereri documentele prevazute de HG 286/2011 cu modificările și 

completările ulterioare, iar  dosarul de înscriere are  file și conține următoarele documente: 

 

Nr. 

crt. 

Documente Da Nu 

1. Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1;   

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

  

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

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă 

îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de Colegiul Tehnic 
Reșița; 

  

4. Carnetul de muncă + raport salariat din Revisal sau, după caz, adeverinţele 

care atestă vechimea în muncă, în profesie şi/sau în specialitatea studiilor, în 
copie- dacă este cazul! 

  

5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

  

6. 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; 

  

7. Curriculum vitae Europass;   

8. Acord de prelucrare a datelor, cf.Anexei 2.   

 • Menționez că am luat cunoștință condițiile generale si specifice de ocupare a postului. 

• Declar pe propria răspundere, că datele furnizate în acestă cerere sunt adevărate. 

• Solicit utilizarea numarului de inregistrare a cererii de inscriere la concurs, la afisarea rezultatelor la 

probele la care voi participa cu DA/ NU. 

REȘIȚA, 

Data:    

 
Semnătura:    
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ANEXA 2 
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FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI 

Muncitor de întreţinere 

 

 

În temeiul Legii educaţiei naţionale (Legea nr. 1/ 2011), cu modificările şi completările ulterioare şi 

al contractului individual de muncă, înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr.      ,   

se încheie astăzi        /       /  prezenta fişă a postului. 

 

Numele şi prenumele    

Denumirea postului: muncitor de întreţinere 

Decizia de numire    

Numărul de ore sarcini de serviciu    

Compartimentul: personal nedidactic 

 

Cerinţe 

 

• studii    

• studii specifice postului    

• vechime    
 

 

Relaţii profesionale 

 

• ierarhice de subordonare: director, administrator de patrimoniu (responsabil compartiment), 

• de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic, 

• de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi la care participă ca delegat, 

 

I. Sarcinile de serviciu  obligatorii, reprezentând  normă de bază corespunzătoare unei părţi de 

  din salariul de bază, stabilite la data de    __/  /  : 

• Obiectiv general: asigurarea funcţionalităţii spaţiilor, instalaţiilor şi aparatelor din unitatea de 

învăţământ. 

• Obiectiv specific: întreţinerea edificiului şcolii (interior, exterior) şi repararea defecţiunilor. 

 

• Atribuţii specifice postului: 

• efectuează lucrări de reparaţii interioare şi exterioare la toate corpurile de clădire, inclusiv la 

internatul scolar; 

• igienizează spaţiile de învăţământ, holurile şi grupurile sanitare prin lucrări de zugrăveli-vopsitorie 

şi, eventual, completează placajele din faianţă, acolo unde este cazul; 

• execută orice lucrări de investiţie (reparaţii), când este cazul; 

• execută lucrări în alte sectoare în limita competenţei, în funcţie de nevoile unităţii de învăţământ; 
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În perioadele de vârf va avea şi următoarele sarcini de serviciu: 

• verifică permanent instalaţiile din toate sectoarele şi remediază orice avarie sesizată; 

• efectuează şi alte lucrări de întreţinere sau de reparaţii din alte sectoare de activitate, în funcţie de 

eventualele calificări suplimentare pentru care este atestat; 

• respectă normele cu privire la paza şi stingerea incendiilor şi normele de protecţie a muncii. 

 

II. Alte atribuţii 

 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi 

alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a 

muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii: 

•    
 

•    
 

•    
 

•    
 

•    
 

 

Răspunderea disciplinară 

 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine 

diminuarea calificativului şi/ sau sancţionarea disiciplinară, conform prevederilor legii. 

 

 
 

DIRECTOR, 
 

 

(semnătura, ştampila)  
Semnătura titularului de luare la cunoştinţă, 

 
 

(semnătura) 

 

 
 

DATA  /  /   
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FISA INDIVIDUALA A POSTULUI DE INGRIJITOR 

 

 
În temeiul Legii educaţiei naţionale (Legea nr. 1/ 2011), cu modificările şi completările ulterioare şi al 

contractului individual de muncă, înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr. 
  , se încheie astăzi  /  /  prezenta fişă a postului. 

 
 

Numele şi prenumele    

Denumirea postului: ingrijitor 

Decizia de numire    

Numărul de ore sarcini de serviciu    

Compartimentul: personal nedidactic 

 

Cerinţe 

• studii    

• studii specifice postului    

• vechime    
 

Relaţii profesionale 

• ierarhice de subordonare: director, administrator de patrimoniu (responsabil compartiment), 

• de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic, 

• de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi la care participă ca delegat, 

 

I. Sarcinile de serviciu  obligatorii, reprezentând  normă de bază corespunzătoare unei părţi de 

  din salariul de bază, stabilite la data de    __/  /  : 
 

1. Se prezinta la serviciu cu 15 minute inainte de inceperea serviciului, odihnit, apt pentru rezolvarea 
sarcinilor de serviciu ,semneaza condica de prezenta si se prezinta la administratorul scolii  pentru a  
se informa asupra problemelor care trebuie rezolvate si a prioritatii acestora.In cazul in care 
administratorul, conducerea scolii constata ca muncitorul nu este apt ( este : obosit, sub influenta 
bauturilor alcoolice/ stupefiante ),acesta/aceasta va lua masurile corespunzatoare legislatiei in vigoare. 

 

2. Gestioneaza bunurile: 

− preia sub inventar de la administrator bunurile din clase, holuri, spatii sanitare si raspunde de 
pastrarea si folosirea lor in conditii normale; 

− preia periodic materialele pentru curatenie, pe care le foloseste conform destinatiei acestora si in 
− dozajul corespunzator.Administratorul verifica aceste aspecte. 

3. Efectueaza lucrari de ingrijire a sectorului: 
− maturat, spalat, stergerea prafului; 
− spalarea bailor, a holurilar , a salilor de clasa și a scărilorsi rade guma de mestecat; 
− scuturarea presurilor (unde este cazul); 
− spalatul usilor, geamurilor, chiuvetelor, faiantei, mozaicurilor; 
− pastreaza instalatiile sanitare in conditii normale de functionare; 
− executa lucrari de vopsire (cand este cazul); 
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− curatenia salilor de clasa (zilnic) ; 

4. Conserva bunurile: 
−controleaza zilnic usile, geamurile, mobilierul, dusurile, robinetele si semnaleaza defectiunile 

constatate administratorului sau muncitorilor de intretinere. 

5. In perioada vacantelor scolare ingrijitorul poate primi si urmatoarele sarcini 
• Executarea unor lucrari de : peisagistica , zugraveli, vopsitorie, amenajari interioare si 

exterioare; 
6. In timpul serviciului ingrijitorul are si sarcina de a supraveghea si informa administratorul 

/conducerea scolii de prezenta persoanelor straine in spatiile apartinand scolii precum si 
informarea conducerii scolii de unele aspecte  privind comportamentul violent/distructiv  al 
elevilor pe timpul pauzelor . 

Programul zilnic(Schimbul I): 7,00-15,00 cu 1/2 de ora pauza de masa, dupa cum urmeaza: 
Schimbul II : 14,00- 22,00 

 

II. Alte atribuţii 

 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi 

alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a 

muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii: 

•    
 

•    
 

•    
 

•    
 

•    
 

 

Răspunderea disciplinară 

 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine 

diminuarea calificativului şi/ sau sancţionarea disiciplinară, conform prevederilor legii. 

 
 

DIRECTOR, 
 

 

(semnătura, ştampila)  
Semnătura titularului de luare la cunoştinţă, 

 
 

(semnătura) 
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