ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD
STR. PRINCIPALĂ, NR. 127
TELEFON/FAX: 0258841383

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 1324 /22.07.2022
ANUNȚ
Școala Gimnazială Ciugud cu sediul în localitatea Ciugud, str. Principală, nr. 127,
organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, pe perioadă
nedeterminată, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014.
Denumirea postului: 1 post îngrijitor
I. Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa 1 la H.G. nr.
286/2011 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, cu modificările şi completările
ulterioare.
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a 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 ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
II. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei
contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
• Nivelul studiilor: medii
• Disponiblitate pentru program flexibil (dimineața și/sau după-amiaza)
• Abilități de muncă în echipă
DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi
completările ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:
1. Cererea de înscriere;
2. Copia actului de identitate;
3. Copia certificatului de naștere;
4. Copia certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui;
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5. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care
să ateste vechimea în muncă;
6. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată în
ultimele 6 luni (eliberată de medicul de familie sau medic specialist Medicina Muncii), în care
să apară sintagma „apt pentru a lucra în învățământ”.
8. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
(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 primei probe a concursului);
9. Certificat de integritate comportamentală;
10. Curriculum vitae;
11. Recomandare de la locul de muncă anterior.
Actele prevăzute la pct. 2), 3), 4), 6) se prezintă însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitatea cu originalul sau în copii legalizate. Celelalte
documente se vor depune numai în original.
TEMATICA CONCURSULUI
1. Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ. Metode de dezinsecție și
dezinfecție.
2. Noțiuni fundamentale de igienă
3. Sănătatea și securitatea în muncă și PSI
4. Conduita personalului contractual.
CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
•28.07.2022 – 10.08.2022, ora 12.00: depunerea dosarelor
• 12.08.2022, ora 10.00: selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției
• 12.08.2022, orele 12.00-14.00: depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor
• 12.08.2022, ora 14.00: afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor
• 22.08.2022, ora 10.00: proba scrisă
• 23.08.2022: afișarea rezultatelor la proba scrisă (până la ora 12)
• 23.08.2022, orele 14.00 -16.00: depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba
scrisă
• 23.08.2022, ora 18.00: afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor
• 24.08.2022, ora 10.00: proba practică
• 24.08.2022, ora 13.00: afișarea rezultatelor la proba practică
• 24.08.2022, orele 14.00 – 16.00: depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba
practică
• 24.08.2022, ora 18.00: afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor
• 26.08.2022, ora 10.00: interviul
• 26.08.2022, ora 16.00: afișarea rezultatelor concursului.
BIBLIOGRAFIE
- Ordinul M.E. nr. 4183/2022 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare
și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu modificările și
completările ulterioare – TITLUL IV Personalul unităților de învățământ – Capitolul
III Personalul nedidactic;
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-

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările
ulterioare,
- Norme de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi
recreerea copiilor şi tinerilor, aprobate prin ORDINUL nr. 1.456 din 25 august 2020;
- Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările
ulterioare: Capitolul IV – Oligațiile lucrătorilor
Capitolul V – Supravegherea sănătății
Capitolul VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea
evenimentelor
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului
contractual din autorităţile şi instituţiile publice: Capitolul II - Norme generale de
conduită profesională a personalului contractual;
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