
   

       LICEUL  SPECIAL “ SFANTA  MARIA “  ARAD 
Str. Ghica -Vodă nr. 4 -10, 310108 Arad, România 
Tel./Fax: + 40 - (0)257 - 28.09.47 
E-mail: ldvarad@yahoo.com  

                                                        Nr. 3092  / 13.11.2019 
 

                            A N U N Ţ 
         Concurs pentru posturi contractuale 
 
 Liceul Special “ SFÂNTA  MARIA “ Arad , cu sediul în Arad , str. Ghica 

– Vodă nr. 4-10 , judeţul Arad , organizeaza concurs pentru ocuparea , pe 
perioada nedeterminata , a următoarelor funcţii contractuale de executie , 

vacante , conform H.G. nr. 286/ 2011 şi art. 250 din Legea nr.1 /2011, dupa cum 

urmeaza : 
- 1 post vacant medic invatamant special – cabinet scolar – perioada  
                                   nedeterminata -  
- 1  post vacant pedagog scolar – studii superioare  - perioada nedeterminata; 
- 1  post vacant pedagog scolar – studii superioare  - perioada determinata; 
- 1  post vacant pedagog scolar – studii medii          - perioada nedeterminata;  
- ½  post vacant muncitor calificat , cu atributii de sofer-per. nedeterminata; 
- 1      post vacant îngrijitor – studii generale       - perioada nedeterminata.  
 

în data de  05  DECEMBRIE 2019, ora 9,00 la sediul unităţii de invatamant din 

Arad, str.Ghica-Voda nr.4-10. 
 Orice persoană poate participa la concurs daca îndeplineşte următoarele 

condiţii generale şi specifice: 
 Conditii generale pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii , sunt cele 
conform art.3 al Regulamentului –cadru nr. 286 / 23.03.2011: 

a) sa aiba cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor apartinand  Spatiului Economic European si domiciliul in 
Romania; 

b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit; 
c) sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale; 
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu; 
e) sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, 

atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie ; 
f) sa indeplineasca conditiile de studii / vechime potrivit conditiilor specifice 

pentru postul scos la concurs; 
     g) nu a fost condamnat/a pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, 
contra statului ori contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul, care 
impiedica infaptuirea justitiei ,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei 
infractiuni savarsite cu intentie, care au face-o incompatibila. 
 Conditii specifice  necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii 
functiei pentru ocuparea postului: 
    -     studii : superioare , medicina generala, pentru postul vacant de medic , 
vechime minim 5 ani in munca sanitara, atestat de libera practica;  



    -     studii : superioare pentru postul vacant de  pedagog scolar - perioada 
nedeterminata, vechime in munca minim 3 ani pentru fiecare post; 
   -      studii : medii, bacalaureat, pentru postul vacant de pedagog scolar  – perioada 
determinata , pana la revenirea titularei pe post, vechime in munca minim 3 ani; 
    -     studii : medii pentru ½ post vacant de mun.calif. cu atributii de sofer + Cat.  
,,B,,  si ,,D,,+certificat de pregatire profesionala (ARR), vechime in munca min.5 ani, 

- studii : generale , medii pentru postul de  îngrijitor  , vechime minima in munca 
de 3 ani ; 

 
 Candidatii vor prezenta un  dosar de concurs , ce va contine urmatoarele 
documente: 

1) cerere de inscriere la concurs , adresata conducerii institutiei ; 
2) copia xerox a actului de identitate; 
3) copiile xerox a documentelor care atesta nivelul studiilor, alte acte care 

atesata efectuarea unei specializari; 
4) copia xerox a cartii de munca si file REVISAL, sau, dupa caz, o 

adeverinta care sa ateste vechimea in munca ; 
5) cazier judiciar  sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are 

antecedente penale + certificat de integritate; 
6) adeverinta medicala , care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, de 

catre medicul de medicina muncii  sau de catre unitatile medicale 
abilitate; 

7) curriculum vitae; 
8) permis de conducere categoria ,,D,, pentru muncitor calif.cu atribuții de  

șofer , precum și atestat pentru transport rutier de personae. 
Actele pentru care se solicita copii xerox  , vor fi prezentate in original , in 
vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. 

Concursul consta in trei etape successive : 
I.      Selectia dosarelor. 
II. -Proba scrisa   pentru postul vacant de medic ,pedagog scolar, mun.calif. 

cu atributii de sofer. 
         - Proba practica  pentru posturile  vacante  de  muncitor calificat cu 
atributii de sofer  si ingrijior. 
III.   Interviul – pentru toate categoriile de posturi vacante. 
 
- I.      Selectia dosarelor : 27.11.2019 ora 9,00 are loc selectia dosarelor de 

concurs, de catre comisie. 

Documentele vor fi aduse îndosariate  în ordinea menționață într-un dosar 
tip biblioraft, nerespectarea ordinii precum și lipsa unor documente dintre 

celespecificate la dosarul de înscriere duce la respingerea acestuia. 
Rezultatul selectiei dosarelor se va afisa la avizierul scolii in data de 
27.11.2019 , ora 12,00. 

 
II.-Proba scrisa: 05.12.2019,ora 9,00   pentru postul de medic scolar , pedagog  
scolar si muncitor  calificat cu atributii de sofer; 
  Candidatii vor fi prezenti cu 30 de minute inainte de inceperea probei scrise ,    
respectiv 8,30, avand asupra lor cartea de identitate. Durata probei scrise este de  
3 ore de la primirea subiectului. 



- Afisarea rezultatelor probei scrise : 05.12.2019 , ora 15,00 la sediul 
Liceului Special “SFANTA MARIA” Arad, str.Ghica-Voda nr.4-10. 

- Depunerea eventualelor contestatii la proba scrisa se va face dupa afisarea 
rezultatelor, in data de 05.12.2019, pana la ora 16,00. 

 
         - Proba practica – 06.12.2019, ora 10,00 pentru postul vacant de muncitor 
calificat cu atributii de sofer si postul vacant de ingrijitor. 

 Consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor practice necesare in vederea 
ocuparii postului;  
 - verificarea capacitarii de adaptare; 
 - verificarea capacitatii de gestionare a situatiilor dificile; 
 - verificarea capacitatii de gestionare a resurselor alocate pentru 
desfasurarea probei practice in vederea ocuparii postului. 
 - verificarea curateniei la locul de munca. 

- Sunt declarati admisi , atât la proba scrisă cât şi la proba practică , candidatii 
care obtin minim 50 de puncte. 

- Afisarea rezultatelor probei practice : 06.12.2019 , ora 12,00 la sediul 

Liceului Special “SFANTA MARIA” Arad, str.Ghica-Voda nr.4-10. 
- Depunerea eventualelor contestatii la proba practica se va face dupa afisarea 

rezultatelor, in data de 06.12.2019, pana la ora 13,00. 
- Data afisarii rezultatelor contestatiilor: 06.12.2019, ora 13,30. 
III. Interviul – 06.12.2019 , ora 14,00 - pentru toate categoriile de posturi 

vacante. 
IV. Rezultate interviu – 06.12.2019 , ora 15,00 .  

Sunt declarati admisi la interviu candidatii care obtin minim 70 de puncte. 

Nota de la interviu nu poate fi contestata. 

AFISAREA REZULTATELOR FINALE :09.12.2019 Ora 15,00. 

 

PROBA Data Ora Categoria de personal 

Selectia dosarelor 27.11.2019 Ora 9,00  

Afisare selectie dosare 27.11.2019 Ora 12,00  

PROBA SCRISA 05.12.2019 Ora 9,00 Medic, Pedagog scolar, 

Mun.calif. - sofer 

Afisare rezultate proba scrisa 05.12.2019 Ora 15,00  

Depunere contestatii pr. Scrisa 05.12.2019  Ora 16,00  

Rezolvarea contestatiilor 06.12.2019 Ora 10,00  

PROBA PRACTICA 06.12.2019 Ora 10,00 - Muncitor calificat cu  

atributii de sofer, 

- Ingrijitor 
Afisare rezultate pr.practica 06.12.2019 Ora 12,00  

Depunere contestatii  06.12.2019 Ora 13,00  

Rezultate contestatii proba 
practica 

06.12.2019 Ora 13,30   

INTERVIU 06.12.2019 Ora 14,00 Pentru toate categoriile 

Rezultate interviu 06.12.2019 Ora 15,00  

Afișare  

REZULTATE FINALE 

 

09.12.2019 

 

Ora 15,00 

 



 
Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la 

proba scrisa , proba practica si interviu , respectiv proba practica si 
interviu. 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de 

concurs este 10 zile lucratoare de la publicare. 
 

BIBLIOGRAFIE/ TEMATICĂ: 
1) medic :  
- Ordinul MECTS/MS nr.5298 / 1668/ 2011 publicat in Monitorul Oficial  nr. 25 / 2012 , pentru 
aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din 
unitățile de învățământ  de stat si particulare autorizate / acreditate , privind acordarea asistentei 
medicale gratuie pentru promovarea unui stil sanatos; 
- Ordinul M.S. nr.1995 din 18 oct.1995 publicat în Monitorul Oficial nr.59/1996, pentru 
aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea,educarea și instruirea copiilor și 
tinerilor; 
- Ordinul M.S.P. nr.1563 din 12 sept.2008 publicat in Monitorul Oficial nr.651/2008, pentru 
aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau 
la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și asolescenți ; 
- Ordinul nr.261/06.02.2007 pentru aprobarea Normelor privind curățarea, dezinfecția și steri- 
lizarea în unitățile sanitare. 
- Ciofu E, Ciofu C. ,,Esentialul in pediatrie,, - Edutura a II-a, Editura Amalteea, Bicuresti 2000. 
- Ciofu E, Ciofu C. ,,Tratat de pediatrie,, - Editura medicala , Bucuresti 
Tematica : în anexă. 

2)  pedagog scolar :  

  - Legea Educației Naționale, nr. 1/2011 – Art.12 (8) 
  - OMEN 5079/31 august 2016 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de  
                  învăţământ preuniversitar:  
 Titlul II- Cap II, art.9, art. 10, 
 Titlul III- Cap II,Cap III- art.21 
 Titlul IV- Cap. I, art. 39, Cap II, Cap. IV, Cap. V 
 Titlul VII- Cap. I, art. 105 
-   Statutul elevului / OMENCS nr.4742/10.08.2016 : Cap. II, art. 6, art. 7, Cap. III, art. 14, art. 15, 
art. 16 
-   Codul Muncii, Titlul IX, 
-    Legea nr. 477 /200 si , Ordinul  nr. 4831/2018 privind  Codul-cadru  de  etica a personalului 
didactic, Cap. II., 
-  Cosmovici, A., Iacob, L., Psihologie școlară, Polirom, 2005: Cap. IV, Cap. II, Cap. X 
-  Fişa postului de pedagog şcolar - Ordin M.E.C.T.S. nr. 6143/2011, 
 - Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
 

    3) muncitor calificat cu atribuții de șofer microbuz școlar (16+1 loc)   : 

    - OUG nr. 195/ 2002, cu modificările și completările ulterioare, privind circulația pe drumurile 
publice; 
   - HG nr.1391 / 2006 actualizată , privind aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 
privind circulația pe drumurile publice; 
   - OG. Nr.2 /2001, actualizată ,privind regimul juridic al contravențiilor; 
   - Legea nr.319 / 2006, cu modificările și comletările ulterioare (SSM); 
   - HG nr.38 / 2008, actualizată , privind timpul de muncă al persoanelor care efectuează activități 
mobile de transport rutier. 

 4) îngrijitor : 
- Legea nr.319 /2006 privind sănătatea și securitatea în muncă; 

- Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
- Legea nr. 132 / 2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice; 



- Legea nr. 477 /2004 privind Codul de conduită a personalului contractual; 
- Norme specifice de  igienă în instituțiile publice. 
Tematică: 
- Reguli de efectuare a igienei în instituțiile publice; 
- Metode de dezinfecție și dezinsecție; 
- Noțiuni fundamnetale de igină; 
- Sănătate și securitate în muncă și PSI. 
 
 Relatii suplimentare se obtin  de la sediul scolii : Liceul Special ,,SFANTA MARIA,, Arad 
din str. Ghica-Vodă nr. 10 , zilnic, la telefon 0257/280947 , între orele 9,00 – 13,00. 

  

 
 

 

D I R E C T O R, 
prof. CIRIN FLORENTINA 


