
 
 

A N U N Ț ! 

 

În temeiul art. 26 alin.7 din Legea nr. 284/2010 a salarizării unitare a personalului plătit din  fonduri publice, 

art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011; 

Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului anunţă scoaterea la CONCURS a unui post  contractual vacant  

de îngrijitor pe perioada nedeterminată  

 

I. Cerințe de ocupare a posturilor: 

Pentru a ocupa  un  post  contractual 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. 

II. Condiții generale: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului 

Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale 

eliberate de medicul de familia sau de unitățile sanitare abilitate; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului 

scos la concurs; 

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra 

autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor 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. 

III. Condiții specifice: 

 Studii generale ( minim 8 clase); 

 Vechimea în muncă : minim 2 ani ; 

 Deprinderi și abilități practice în domeniu 

 

 

 



IV. Principalele atribuții ale postului: 

 

 Sunt stabilite în fisa postului  

 

V. Desfăşurarea concursului: 

 

Concursul constă în 4 etape succesive, după cum urmează:  

a) selecția dosarelor 

b) proba scrisă; 

  c)  proba practică;  

  d)  interviul 

 

a) Dosarele de înscriere 

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

documente: 

a) cerere tip de înscriere  la concurs (de la unitatea școlară) adresata conducerii școlii;  

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;  

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;  

d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverinţa care sa ateste vechimea 

în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;  

e) cazier judiciar; 

f) adeverinţa medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata  de către medicul de 

familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;  

g) curriculum vitae; 

 Adeverinţa care atesta starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.  

 

Informaţii suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Gura Humorului, telefon  –  0230235321. 

Persoana de contact - secretar, Comișescu Maria - Ancuța. 

 

a) Selecția dosarelor 

  

b) Proba practică se va desfășura la Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului și constă în testarea 

abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează. 

Proba practică se desfășoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele 

criterii de evaluare: 

1. capacitatea de adaptare;  

2. capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;  

3. îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;  

4. capacitatea de comunicare;  

5. capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice.  

 

În vederea testării pentru proba practică se pot stabili și alte criterii de evaluare. Aspectele constatate în 

timpul derulării probei practice vor fi consemnate în scris în anexa la raportul final al concursului, întocmită de 

secretarul comisiei de concurs, care se semnează de membrii acestei comisii. 

 



c) Interviul  

- se va desfășura  la Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului; 

- la interviu participă candidații care la proba scrisă au obținut minimum 50 de puncte; 

- comisia de concurs stabilește planul de interviu in care vor fi testate cunoștințele teoretice și practice, 

abilitățile, aptitudinile și motivația candidatului pe baza  criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale, in raport cu cerințele postului; 

- Punctajul minim de promovare a interviului este de 50 puncte; 

- Punctajele obținute, cu mențiunea ,, admis,,  sau ,, respins,, se comunică candidaților prin afișare la locul 

desfășurării concursului; 

 Sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care au obținut minimum 50 de puncte ; 

 Sunt declarați admiși la proba practica, candidații care au obținut minimum 50 de puncte ; 

 Sunt declarați admiși la proba interviu , candidații care au obținut minimum 50 de puncte; 

 Punctajul final al candidatului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la 

proba practică și proba interviu ; 

 Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarati admiși la proba precedentă ; 

 Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru 

acest post, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar ( 50 puncte ) 

 

VI. Graficul de desfășurare a concursului 

 

 

ETAPA DE CONCURS DATA/PERIOADA INTERVALUL ORAR 

Depunerea dosarelor  11.12- 22.12.2020 orele  8,00 - 12,00 

 

Proba scrisă 08.01.2021 ora 9.00 

Proba practică  08.01.2021 ora 10.30 

Proba interviu 08.01.2021 ora 11.30 

Afișarea rezultatelor 08.01.2021 ora 15,00 

Depunerea contestațiilor  08.01.2021 orele 15,00 - 16,00 

Rezolvarea contestațiilor și 

afișarea rezultatelor 

08.01.2021 ora 16.30 

Afișarea rezultatelor finale după 

contestaţii 

08.01.2021 ora 17,30 

 

 

 

 

 



VII. Tematica 

 

Îngrijitor: 

 

 Reguli de efectuare a curățeniei în instituțiile publice; 

 Noțiuni fundamentale de igienă; 

 Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă, PSI; 

 Noţiuni de dezinsecţie şi dezinfecţie 

 Fişa postului pentru îngrijitor; 

 

 

 BIBLIOGRAFIE 

 

   Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

 CAPITOLUL IV - Obligațiile lucrătorilor; 

 CAPITOLUL V -  Supravegherea sănătății 

 CAPITOLUL VI – Comunicarea, cercetarea, inregistrarea și raportarea evenimentelor; 

 CAPITOLUL VII – Grupuri sensibile la riscuri; 

 

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată in Monitorul Oficial nr. 

633/21.07.2006, cu modificările și completările ulterioare, 

 CAPITOLUL I – Dispoziții generale; 

 CAPITOLUL II – Obligații privind apărarea impotriva incendiilor secțiunea 1 și secțiunea a 6  

 

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de invățămant preuniversitar aprobat prin Ordinul 

5447/31.08.2020 cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 TITLUL IV Personalul unităților de invățămant; 

 CAPITOLUL I , Dispoziții generale și CAPITOLUL III Personalul nedidactic 

 

Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 (republicata*) Codul muncii*) cu modificările și completările ulterioare. 

 

Ordinul MS nr. 119/2014 – ordin pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 

viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare 

 

Legea nr. 132/30.06.2010 – lege privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, publicată în 

MO nr. 461/2010 cu modificările ulterioare 

 

Ordin comun MEC/MS nr. 5487/1494/31.08.2020 – ordin pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activităţii în cadrul unităţilor / instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS COV-2 

 

Ordin MS 1456/25.08.2020 – ordin pentru aprobarea normelor de igienă din  unităţile pentru ocrotirea, 

educarea, instruirea publicat în MO nr. 787/28.08.2020  

 

 

Recomandări INSP/05.2020 pentru măsurile de protecţie care trebuie aplicate pentru reluarea activităţilor 

în unităţile pentru educarea şi instruirea copiilor în contextul epidemiologic al COVID 19 

 

          Director,                                                                                         Secretar, 

prof.  Munteanu Eugen                                                   Comişescu Maria - Ancuţa 

 

 



 Anexă 

 
 
 
 
 
 

 

Sarcini de lucru prioritare: 
Sectorul de care răspunde: corp B (5 săli de clasă, holurile şi grupul sanitar) 
- Asigură igienizarea şi curăţenia în şcoală astfel: 
- răspunde zilnic de curăţenia birourilor, a cancelariei, holurilor şi grupurilor sanitare; 

- fiecare sală de clasă va fi igienizată zilnic (măturat, şters parchetul şi praful) de luni până 
vineri sau dacă au loc activităţi în şcoală şi sâmbăta; în fiecare dimineaţă (ora 7.00 – 
8.00) se va şterge praful din sălile de clasă; 

- holul şi grupul sanitar va fi măturat şi spălat după fiecare pauză a elevilor; 
- săptămânal se vor spăla  sălile de clasă (se va prezenta un grafic administratorului); 

- asigură paza şi securitatea în unitate pe toată perioada serviciului (în pauze vor 
supraveghea elevii de pe holuri); 

- asigură curăţenia curţii, a grupurilor sanitare din corpul  B şi răspunde de bunurile existente; 
- verifică zilnic modul cum sunt păstrate bunurile şcolii, informând în fiecare dimineaţă – 

administratorul şcolii dacă apar unele nereguli sau lipsuri; 
- urmăreşte înlăturarea consumului inutil de energie electrică în şcoală; 
- participă la toate activităţile organizate în şcoală pentru a asigura curăţenia; 
- verifică zilnic la terminarea programului securitatea geamurilor şi a uşilor; 
- mătură şi şterge în fiecare zi la terminarea programului sălile de clasă, uşile, praful, 

lustruieşte vitrinele; 
- în vacanţa de vară spală mochetele, asigură vopsirea în sectorul de care răspunde; 
- verifică în fiecare seară aparatele (fierbător, radiator) pentru a nu rămâne în priză peste 

noapte; 
- răspunde la toate solicitările directorului şi administratorului chiar şi în zilele de sâmbătă şi 

duminică atunci când este nevoie. 
- orice obiect găsit în sălile de clasă se lasă pe catedră sau se aduce la secretariat 
- birourile, cancelaria şi celelalte spaţii  se vor igieniza în vacanţe. 
 


