
 

 

 

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA  POSTULUI  DE 

INGRIJITOR CURATENIE ( 1 POST) 

 

Scoala  Gimnaziala  SF. ILIE, Toplita  organizeaza  concurs  pe  perioada  nedeterminata  a  

functiilor contractuale de executie, vacante de ingrijitor ( 1 post). Concursul va avea loc la sediul Scolii 

Gimnaziale SF. Ilie,  Toplita  

             Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 

 
1.Conditii generale de participare la concurs: 

 

- are cetățenia română; 

-are vârsta minimă prevăzută de normele legale în vigoare; 

-are capacitate deplină de exercițiu; 

-are  o  stare  de  sănătate  corespunzătoare  postului  pentru  care  candidează,  atestată  pe  baza  adeverinței 

medicale eliberata de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate; 

-îndeplinește condițiile de studii, de vechime sau alte condiții   specifice potrivit cerințelor postului scos la 

concurs; 

-nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, de fals ori 

de fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 

funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

 
2.Conditii specifice 

 

- Studii generale sau studii medii; 

- vechimea in specialitatea studiilor  nu este obligatorie; 

-Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de invatamant; 

-Abilităţi pentru munca în echipă; 

- Disponibilitate program flexibil; 

- Disponibilitate pentru desfasurare de activitati in weekend; 

 
3.Dosarul de concurs va contine  urmatoarele documente: 

 

-     Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii; 
-     Copia  actului de identitate; 
- Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si a altor documente care atesta 

efectuarea  unor specializari; 
-     Carnetul de munca sau adeverinte care atesta vechimea in munca/ in meserie  in copie; 
- Cazierul judiciar sau o declarative pe propira raspundere ca nu are antecedente penale care 

sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza



 

 

 

 

 

- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate in clar, numarul , data  numele emitentului si 
calitatea acestuia in formatul standard stabilit  de Ministerul Sanatatii. 

- Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau dupa caz 
adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate  in original in vederea verificarii conformitatii cu 
acestea. 

-    Curriculum vitae; 
 

Dosarele  pentru inscriere la concurs se pot depune la secretariatul scolii in perioada 07.09.2021 - 

22.09.2021 intre orele  7.00- 7,50 și 14.00-15.00 
 
 
 

4. Probele de examen sunt: 
 

-     Selectie dosare, 23.09.2021; 

-     Proba scrisă,  27.09.2021, ora 15.00 la sediul institutiei; 
-     Proba practică 27.09.2021 ora 16.30 la sediul institutiei. 
-      Afișarea rezultatelor,  28.09.2021, orele 14.00, la sediul instituției 
-      Contestații, 29.09.2021, între orele7,00-7,50 și 14.00-15.00 
-      Afișarea rezultatelor finale, 30.09.2021, între 14.00-15.00 

 
 
 

5.Tematica 
-Reguli de efectuare a curateniei in unitatile de invatamant; 

-Metode de dezinsectie si dezinfectie; 

 

 

6.Bibliografia 
-     Legea nr. 319/2006 referitoare la sanatatea si securitatea in munca ; 
-     Legea nr. 307/2006 referitoare la apararea impotriva incendiilor; 

 
 
 
 

Relatii suplimentare se obtin la sediul institutiei, str. Ștefan Cel Mare nr. 21, Tel: 0266341700 și pe site-ul 

instituției, www.scoalasfilie.ro 

 


