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ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE

ÎNGRIJITOR

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLATONEŞTI – IALOMIŢA organizează concurs în data de

19.01.2018, ora 900 , pentru ocuparea postului de îngrijitor II, studii medii,     0,50 normă 

Condiţiile generale de înscriere şi participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor, prevăzute de

HG 286/2011, sunt următoarele:

a) Cetăţenie română;

b) Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

c) Vârsta minimă reglementată de prevederile legale (minim 18 ani împliniţi);

d) Capacitate deplină de exerciţiu;

e) Stare  de  sănătate  corespunzătoare  postului  pentru  care  candidează,  atestată  pe  baza

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) Studii generale sau medii;

g) Abilităţi de lucru în echipă;

h) Abilităţi de comunicare şi relaţii publice;

i) Candidatul  nu  a  fost  condamnat  definitiv  pentru  săvârşirea  unei  infracţiuni  contra

umanităţii,  contra statului  sau 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

Candidaţii îşi vor depune dosarele la secretariatul unităţii şcolare din strada Feteşti, nr. 2, în

perioada 20 decembrie 2017   – 15 ianuarie 2018.
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Dosarul de concurs va conţine:

1)  Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele

documente:

a) Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Şcolii Gimnaziale Platoneşti;

b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,

după caz, certificat de căsătorie, după caz;

c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea

unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) Copia carnetului de muncă,  conform cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să

ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau înspecialitatea studiilor;

e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) Adeverinţă medicală  care să  ateste  starea de sănătate  corespunzătoare eliberată cu cel

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatutului sau

de către unităţile sanitare abilitate

g) Curriculum vitae;

h) Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

2) Adeverinţa  care  atestă  starea  de  sănătate  conţine,  în  clar,  numărul,  data,  numele

emitentului şi calitatea  acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. E) candidatul declarat admis la selecţia

dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspunde 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;

4) Actele prevăzute la alin.  1 lit.  b),  c)  şi  h) vor fi  prezentate şi  în original în vederea

verificării conformităţii copiilor cu acestea;

Notă: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai sus şi să vă asiguraţi că aveţi

depuse toate documentele pentru a putea să treceţi de prima etapă de verificare a dosarelor
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CALENDARUL  CONCURSULUI:

 Depunerea dosarelor: termen 20 decembrie 2017- 15 ianuarie 2018

 Selecţia dosarelor: termen 16-18 ianuarie 2018 

 Probă scrisă: termen 19 Ianuarie 2018, ora 900-1030

 Probă practică: termen 19 ianuarie 2018, ora 1200-1400

 Contestaţii : termen 19 ianuarie 2018, ora 1500-1700

 Rezultatul final al concursului: termen  22.01.2018, orele 1000

Tematica și Bibliografia stabilită pentru concurs:
    Reguli de efectuare a curăteniei în scoala.
    Metode de dezinsectie  si dezinfectie;
    Notiuni fundamentale de igiena;
    Securitate si sanatate in muncă si PSI.

Bibliografia:
 

 Legea nr. 319\2006 referitoare la sănătatea si securitatea în muncă;
 Legea nr. 307\2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor;
 Norme de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si înstruirea copiilor   și 

tinerilor – Ordin Ministrului Sănătătii nr. 1955/18.10.1995
 

DIRECTOR,

PROF. BACIU  LIDIA
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