CONCURS PENTRU OCUPARE POST VACANT
COMPARTIMENTUL : PERSONAL NEDIDACTIC
Publiacat în Monitorul Oficial al României, nr. 1408/28. 11. 2019
In conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII nr. 286 din 23 martie 2011 (modificată şi
completată prin HG 1027/2014) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, EMITENT: GUVERNUL , PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL
nr. 221 din 31 martie 2011, Data intrarii in vigoare : 31 martie 2011.
Școala Gimnazială „VASILE CONTA”, cu sediul în localitatea IAȘI, str. Gheorghe
Doja, nr. 2, judeţul Iași, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a unui post contractual vacant de îngrijitor, cu normă întreagă – 40
ore/ săptămână.
Locul de desfăşurare a concursului: Școala Gimnazială “VASILE CONTA” IAŞI.
Condiţii generale pentru ocuparea postului:
1- să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul
în România;
2- să cunoască limba română, scris şi vorbit;
3- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
5- cu stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;
6- să îndeplineacă condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7- să nu fi fost condamnat/ă 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 i-ar face incompatibil/ă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice:
1. studii: medii;
2. vechime: nu este obligatorie;
3. domiciliul în municipiul Iași sau localități limitrofe;
4. adeverință /certificat privind parcurgerea unor cursuri de igienă ;
5. recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă.
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Cunoştinţe generale necesare pentru ocuparea funcției contractuale:
 tipuri de operaţii de curăţire, suprafeţe de curăţat, spaţii de curăţat;
 tipuri de scule şi utilaje cu acţionare manuală sau electrică;
 modalităţi de îndepărtare a murdăriei;
 folosirea materialelor şi produselor de curăţat:
 responsabilități privind inventarul încredinţat;
 cunoștințe privind folosirea aparaturilor electrice, electronice şi electrocasnice;
 cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
 cunoştinţe în domeniul Sămătății și Securităţii în Muncă şi PSI.
Abilități și disponibilități necesare la locul de muncă:
 abilităţi de comunicare cu copii și cu persoane adulte;
 abilităţi de muncă în echipă;
 disponibilitate pentru program de lucru flexibil;
 disponibilitate pentru indeplinirea altor sarcini de lucru la locul de muncă, în
limita capacităţilor fizice şi intelectuale şi a programului de lucru.
Calendarul de desfășurare a concursului:
Concursul se va organiza conform următorului calendar:





– 14 decembrie, ora 14: termen limită pentru depunerea dosarelor;
20 decembrie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
20 decembrie 2019, ora 10.30: proba practică;
20 decembrie 2019, ora 12:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la compartimentul Secretariat – telefon 0232 234757
sau pe site-ul instituției http://scoalavasilecontaiasi.ro
Concursul va consta din urmatoarele etape:
- selectia dosarelor – se notează cu admis/respins
- probă scrisă – maxim 100 de puncte
- proba practică - maxim 100 de puncte
- interviu - maxim 100 de puncte
Notă:
Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 de puncte.
Candidaţii care nu obţin minim 50 de puncte la fiecare probă de concurs nu pot
participa la proba următoare. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a
punctajelor obţinute la fiecare probă.
Candidaţii pot contesta doar propriile lucrări. Candidatul declarat admis se prezintă
la post în termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului la
concursul pentru ocuparea funcției de execuție.
Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dintre candidații
care au concurat pentru postul vacant cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul
minim necesar.
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Tematica de concurs:



Noţiuni fundamentale de igienă; Reguli și reglementări privind efectuarea
curățeniei în unitățile de învățământ; metode de dezinfecție.
Noțiuni de Securitate și sănătate în muncă și P.S.I.: Reglementări privind
securitatea muncii; Reglementări privind apărarea împotriva incendiilor.

BIBLIOGRAFIE:


Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar aprobat prin ORDINUL Ministerului Educației Naționale nr.
5079 din 31 august 2016:
- Titlul IV - Capitolul III – Personalul nedidactic; Capitolul IV – Evaluarea
personalului din unitatea de învățământ; Capitolul V – Răspunderea
disciplinară;
- TITLUL VI - Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic
auxiliar şi nedidactic; Capitolul III - Compartimentul administrativ, Secţiunea 1,
Organizare şi responsabilităţi.

LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) a securităţii şi sănătăţii în
munca; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi
sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1425 din
11 octombrie 2006 (*actualizată*) .
 Normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea
copiilor şi tinerilor aprobate prin ORDINUL nr. 1.955 din 18 octombrie
1995(*actualizat*).
 LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) (Codul muncii*).
Desfășurarea probelor
PROBA SCRISĂ
Proba scrisă va consta în testarea cunoştinţelor teoretice ale candidatului în vederea
ocupării postului vacant.
PROBA PRACTICĂ
În cadrul probei practice de vor testa abilitățile și deprinderile de executare a unor
lucrări practice de curățenie și igienizare.
PROBA INTERVIULUI
În cadrul interviului se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.
Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși
la proba scrisă.
Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, în
ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.
Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
1. abilități și cunoștințe impuse de funcție;
2. capacitatea de analiză și sinteză;
3. motivația candidatului;
4. comportamentul în situațiile de criză;
5. inițiativă și creativitate.


Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele:
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1.
2.
3.
4.

Opis
Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
Copie după C.I., certificat de naștere, certificat de căsătorie;
Acte de studii - original și copie (documente care să ateste nivelul
studiilor;
5. Acte care atesta efectuarea unor specializari precum si documente care
atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;
6. Cazier judiciar - original sau o declaraţie pe propria răspundere că nu
are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru
care candidează;
7. Copie după carnetul de muncă, conform cu originalul sau după caz o
adeverință care să ateste vechimea în muncă.
8. Adeverință medicală eliberată de unităţile sanitare abilitate, de medicul
de medicina muncii sau de medicul de familie cu mențiunea „Apt pentru
angajare pe post îngrijitor";
9. Aviz psihologic;
10. Curriculum vitae.
Note:
-

-

-

Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele așezate în ordinea menționată
mai sus.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii și va fi eliberată cu cel mult 6 luni înaintea datei de
desfățurare a concursului.
Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o
declaraţie pe propria răspundere 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.
Actele prevăzute de puctele 2, 3, 4, 5 vor fi prezentate şi în original în
vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Director,
Prof. Ionela Bărbuș
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