
 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 VATRA DORNEI 

JUDEŢUL SUCEAVA 
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ANUNȚ ! 
 

 

 Școala Gimnazială Nr.2 Vatra Dornei organizează concurs în vederea ocupării funcției de 

ÎNGRIJITOR – 1 post pentru perioadă determinată (8 luni : 1 aprilie 2022-1 decembrie 2022). 

 

 Concursul se va desfășura la Școala Gimnazială Nr.2 cu sediul în Vatra Dornei, str. 

Unirii nr. 58 și  va consta în : 

- susținerea unei probe practice în data de 28.03.2022, ora 1400. 

- susținerea unei interviu în data de 29.03.2022 ora 1200  

 

 

 Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 11-17 martie 2022 inclusiv, între 

orele 10-14, la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr.2 Vatra Dornei, str. Unirii nr.58.  

Dosarul de înscriere va conține: 

- Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției ; 

- Copia actului de identitate și a actului de naștere ; 

- Copii după documentele de studii ; 

- Copie carnet de muncă și/sau adeverință de vechime în muncă (extras REVISAL) ; 

- Cazier judiciar – în original; 

- Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care 

candidează- în original ; 

- Curriculum vitae ; 

- Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului/ocuparea postului 

Notă : Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de originale. Secretarul școlii 

verifică legalitatea și le certifică conform cu originalul, apoi restituie originalele candidaților. 

       Vă rugăm să așezați documentele într-un dosar cu șină, în ordinea menționată mai sus. 

 

I. Condiții generale de participare la concurs/ocupare a 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 coresponzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

- Indeplineşte 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 situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
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II. Condiții specifice de participare la concurs/ocupare a postului : 

- Studii: învățământ liceal 

- Vechime: nu este obligatoriu 

- Domiciliul în municipiul Vatra Dornei 

- Cazier juridic 

- Disponibilitate la sarcini și program flexibil(eventual două schimburi) 

- Abilități pentru munca în echipă 

 

 

III. Fișa postului – sarcini de serviciu : 

- Răspunde de păstrarea în bune condiții a tuturor bunurilor din școală ; 

- Efectuează curățenia în sectorul arondat – clase, holuri, grupuri sanitare, birouri(șters 

praf, aspirat, măturat, spălat, igienizat, dezinfectat ; 

- Întreține spațiul verde al școlii ; 

- Respectă programul zilnic de lucru ; 

- Nu consumă băuturi alcoolice în timpul serviciului și nu se prezintă la serviciu în 

stare de ebrietate ; 

- Să aibă un comportament civilizat și respectuos față de personalul școlii, elevi, 

părinții acestora. 

 

IV. Bibliografia specifica 
- OMEC nr.5447/2020 - Regulamentul cadru de organizare si funcționare a unităților 

de învățământ preuniversitar – titlul IV, cap.III personalul nedidactic 

- Norme de igiena pentru spatiile in care se desfășoară servicii de curățenie 

- Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă- Cap.IV obligațiile 

lucrătorilor  

 

Prezentul anunț poate fi consultat și pe pagina de web a școlii 

https://scoala2vatradornei.ro 

 

 

   Relații suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale Nr.2  din Vatra Dornei, str. Unirii 

Nr.58 , biroul secretariat, persoană de contact DRĂGHICI ADINA ALUNIȚA, telefon 

0230371534. 

 

 

 

Director, 

Prof. înv.primar Dimitriu Claudia Anca 
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