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II. CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:  

 

Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc simultan următoarele 

condiţii specifice:  

 

• Studii generale sau medii; 

• Calificare profesională în unul din domeniile: tâmplar/instalaţii 

sanitare/lăcătuş-mecanic; 

• Competenţe specifice în domeniile menţionate mai sus;  

• Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii Securităţii în Muncă şi PSI;  

• Cunoaşterea Regulamentului intern al Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ceuşianu” ; 

• Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul din învăţământ;  

• Abilităţi de muncă în echipă;  

• Disponibilitate la program flexibil (în două schimburi);  

• Responsabilitate faţă de inventarul încredinţat.  

• Capacitatea de a se adapta, de a învăţa şi de a efectua  sarcini suplimentare 

trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a 

programului de lucru. 

 

Obs. Constituie un avantaj domiciliul în localitatea Reghin, precum şi absolvirea 

unui curs de agenţi de pază acreditat de Ministerul de Interne. 

 

III. ATRIBUŢII PRINCIPALE ALE POSTULUI:  

 

Ca muncitor de întreţinere, persoana angajată va avea următoarele obligaţii 

principale: 

✓ Verifică zilnic şi remediază eventualele defecţiuni care apar la instalaţia 

sanitară. 

✓ Verifică periodic şi remediază eventualele defecţiuni apărute la 

acoperişurile corpurilor din incinta şcolii, precum şi la pământare.  

✓ Verifică şi repară eventualele defecţiuni la instalaţia electrică (înlocuirea 

tuburilor de neon, a becurilor electrice, schimbarea duliilor, a prizelor, a 

întrerupătoarelor etc.), respectând cu stricteţe toate normele de protecţia 

muncii. 

✓ Anunţă conducerea unităţii despre deteriorările pe care le observă în 

starea mobilierului şi a mijloacelor didactice din patrimoniul unităţii de 

învăţământ şi efectuează lucrările de întreţinere şi reparare a acestora.  

✓ Efectuează lucrări în vederea întreţinerii bazei sportive.  

✓ Efectuează, în măsura calificării, lucrări de amenajare şi modernizare a 

bazei materiale a şcolii.  

✓ Intervine la timp ori de câte ori este solicitat de către conducerea unităţii, 

personalul didactic sau personalul didactic auxiliar pentru efectuarea de 

lucrări ce vizează buna desfăşurare a activităţilor organizate în şcoală;  

✓ Efectuează lucrări de deblocare a căilor de acces în caz de înzăpezire, 

conform dispoziţiilor administratorului de patrimoniu şi ale conducerii 

şcolii. 
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