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ANUNȚ 

Școala Gimnazială „Geo Bogza”, București, anunță 

 

În conformitate cu Hotărârea nr. 1336/ 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice,  Școala Gimnazială „Geo Bogza", București organizează concurs pentru ocuparea pe 

perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante:  

- Două posturi de îngrijitor – studii generale/studii medii. 

 

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt următoarele: 

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.2; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în 

termen de valabilitate; 

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, 

după caz; 

d) 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 autoritatea sau instituţia publică; 

e) copia carnetul de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste 

vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; 

f) certificate de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de 

familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; 

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute 

la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care 

au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor personae sau asupra minorilor, precum și pentru 

completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice 

Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de 

învățământ, sănătate sau protecție social, precum și orice entitate publică sau private a cărei activitate 

presupune contactul direct cu copii, personae în vârstă, personae cu dezabilități sau alte categorii de personae 

vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei personae; 

i) curriculum vitae, model comun european. 

Actele prevăzute la punctele b)-e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor cu acestea. 

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Școlii Gimnaziale „Geo Bogza”. 

Condițiile generale pentru ocuparea funcțiilor contractuale sunt: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
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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 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. 

Condițiile specifice pentru ocuparea funcțiilor contractuale sunt: 

- Studii medii, gimnaziale sau liceale; 

- Cunoștințe de utilizare a echipamentelor specifice; 

- Capacitatea de gestionare a timpului și de încadrere în termenele limită stabilite; 

- Bune abilități de comunicare și de colaborare în echipă. 

Probele de concurs (inclusiv datele de desfășurare și termenele în care se afișează rezultatele pentru 

fiecare probă, precum și termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, 

precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale) sunt următoarele: 

- Depunerea dosarelor 17 noiembrie – 05 decembrie 2022; 

- Rezultatul selecției dosarelor admise la concurs se va afișa pe data de 05.12.2022, ora 16; 

- Proba scrisă și proba practică – 07.12.2022, ora 10:00; 

- Interviu – 07.12.2022, ora 14:00; 

- Afișarea rezultatelor – 07.12.2022, ora 16:00; 

- Depunerea contestațiilor – 08.12.2022, ora 11:00; 

Afișarea rezultatelor finale ale concursului se va realiza în data de 09.12.2022, ora 16:00. 

Concursul pentru ocuparea funcțiilor contractuale menționate în prezentul anunț va avea loc în data 

de 07.12.2022, ora 10:00, la Școala Gimnazială „Geo Bogza”. 

Concursul constă în: 

- Susținerea unei probe scrise de două ore, din tematica și bibliografia anunțată; 

- Susținerea interviului, în data de 07.12.2022, ora 14:00. 

Relații suplimentare se pot obține de luni până vineri, orele 8:00–16:00, tel. 0212223072, de la 

secretariatul unității de învățământ. 

Bibliografia pentru desfășurarea concursului este următoarea: 

- Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale „Geo Bogza”; 

- Regulament intern al Școlii Gimnaziale „Geo Bogza”; 

- Codul de conduită etică și profesională; 

- Legea nr.1/2011 Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare. 

Tematica de concurs este următoarea: 

- Drepturile și obligațiile personalului nedidactic; 

- Prevederile Codului muncii privitoare la personalul angajat în instituțiile de stat; 

- Obligațiile personalului angajat referitor la securitatea și sănătatea în muncă. 

 

Candidații trebuie să depună actele pentru dosarul de concurs până la data de 05.12.2022, ora 13:00. 


