
• LICEUL TEOLOGIC REFORMAT·-w CLUJ-NAPOCA 

Str. fv!. Kogiilnictanu, nr. I 6, Cluj-Napoca. 4000X-L Tel: (004) 0264 430 (,53 
E-mail: info ( 11kolleeium.ro, Web: wwwJrnllegimn.ro 

ANUNT 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

,-.Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca1 organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi 
vacante de îngrijitor. 

Concursul se va desfăşura la sediul Liceului Teologic Reformat Cluj-Napoca, str. Mihail 
Kogalniceanu nr.16. Candidaţii vor susţine o probă scrisă/practică şi un interviu astfel: 

Proba scrisă şi/sau proba practică prin care vor fi testate cunoştinţele teoretice şi practice 
ale candidaţilor, va consta în redactarea unei lucrări/grila pe baza tematicii şi bibliografiei 
indicate şi se va desfăşura în data de 13.12.2022 ora 10.00 respectiv ora 11.00; 
Interviul prin care vor fi testate abilităţile şi motivaţia candidaţilor, se va desfăşura in 
15.12.2022 ora 12.00; 

Condiţii generale de participare: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) 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; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit

cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică î n f ăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face 
incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

h) nu execute o pedeapsă prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa funcţia;
i) nu a comis infracţiuni prevazute la art. I al.2 din Legea 118/2019

Condiţii Specifice de participare la concurs sunt: 
- vechime ca şi îngrijitor/bonă în învăţământ constituie avantaj;
- cunoştinţe de igiena şi protecţia muncii
- cunoştinţe legislaţiei şi a normelor specifice învăţământului

1 Concursul se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile H.G nr.286/2011 pentru aprobarea Reni gulamentului 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 
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- cunoaşterea limbii maghiare
Atribuţii
- Asigura curăţenia la locul de munca
- Are gijă de copii din cadrul grădiniţei

Dosarele de concurs se pot depune până la data de 06.12.2022 între orele 12.00-15.00 la 
secretariat şi vor conţine următoarele documente: 

• . cerere de înscriere la concurs,
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiţle documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice;
• copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 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.
• adeverinţă/fişa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
• recomandare de la biserică;
• Certificat de integritate comportamentala ;
• CV

Pentru verificarea conformităţii copiilor cu originalul actul de identitate şi documentele care atestă 
studiile absolvite vor fi prezentate şi în original. 

Comisia de concurs va selecta dosarele depuse pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare. 
Doar candidaţii declaraţi admişi în urma acestei selecţii pot participa la proba scrisă. 

Calendarul desfăşurării concursului 
pâna în 06.12.2022 între orele 12.00-15.00 Depunerea dosarelor de concurs la secretariat 
06.12.2022, verificarea documentelor din dosare si afişarea rezultatului 
07.12.2022 ora 14.00 termen de contestare 
07.12.2022 - răspuns contestaţii 
13.12.2022, ora 10.00 - proba scrisă şi/sau practică 
13.12.2022, ora 15.00 - afişare rezultat 
14.12.2022, ora 15.00 - termen de contestare 
15.12.2022, ora 10.00 - răspuns contestaţii 
15.12.2022, ora 12.00 - interviu 
16.12.2022, afisarea rezultatului la interviu şi afisarea rezultatului final 



TEMATICA PENTRU CONCURS: 

• Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ. Metode de dezinsecţie şi
dezinfecţie.
• Noţiuni fundamentale de igienă.
• Securitatea şi sănătatea în muncă şi PSI.

BIBLIOGRAFIE: 
Legea 319/ 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu completările şi modificările 
ulterioare - Cap. IV, V, VI, VII, VIII 
Legea 53/ 2003 - Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare - Cap. II, art. 247, 
248, 249, 250, 
Ordin 4183/2022 - REGULAMENT-CADRU din 4 iulie 2022 de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar- Titlul IV - Capitolul I, II, III 
Norme de igienă pentru spaţiile în care se desfăşoară servicii de curăţenie 
Notă: Candidaţii care nu obţin minim 50 de puncte la fiecare probă de concurs nu se vor 
califica pentru 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. 

COMISIA DE CONCURS 

Preşedinte comisie: Prof. Tor6k-Gyurk6 Zoltan, director 
Membrii: 

Administrator Kovacs Arpad; 
ec. Gombar Beata-Hajnal, contabil şef 

Secretar: Secretar Lukacs Csilla-Katalin-Zsuzsa 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la telefon 0264-430653. 

Reprezentant legal, 


