ANUNȚ
1. LICEUL TEHNOLOGIC ”ELENA CARAGIANI” cu sediul în municipiul TECUCI, județul GALAȚI organizează
concurs în vederea ocupării funcției contractuale vacante – PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, de ÎNGRJITOR I (M)
0,75 post/normă conform H.G. 286/23.03.2011 modificată și completată prin H.G. 1027/11.11.2014, completată
prin H.G. 427/10.06.2015 și modificarea art. 2 prin H.G. 269/13.04.2016.
2. DOSARUL DE CONCURS va conţine următoarele documente cf. art. 6 din H.G. 286/23.03.2011 modificat prin
Hotărârea Guvernului nr.1027/11.11.2014:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unității ;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
c. copia certificatului de naștere;
d. copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
e. copia actului de studiu care să ateste nivelul studiilor;
f . copia carnetului de muncă (care atestă vechimea până la data de 31.12.2010), fișa REVISAL (care atestă vechimea
începând cu 01.01.2011) sau după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă , în meserie și/sau specialitatea
studiilor, conform modelului publicat în MONITORUL OFICIAL.
g. cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incopatibil cu
funcția pe care candidează ;
NOTĂ: candidatul declarat ADMIS la selecția dosarelor care a depus declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până
la data desfășurării primei probe a concursului.
h. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
NOTĂ: adeverința care atestă starea de sănătate conține în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia,
în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații;
i. curriculum vitae - semnat de titular pe toate paginile;
Actele prevăzute la aliniatele b) - f) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor
cu acestea.
3. CONDIȚII NECESARE OCUPĂRII POSTULUI (cf. art. 3 din H.G. 286/23.03.2011 modificată prin H.G.
1027/11.11.2014)
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 minimă 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 familie 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 condamnată 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.
4. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS:
 Studii medii – absolvent de 12 clase cu/fără diploma de bacalaureat.;
 Vechime în muncă 2 ani;
5. PRINCIPALELE ATRIBUȚII DIN FIȘA POSTULUI
 aspiră, mătură sectoarele repartizate, spală și dezinfecteză grupurile sanitare (lavoare, w.c. uri);
 șterge cu lavete umede ușile, birourile, dulapurile, caloriferele, pervazele, geamurile etc;
 șterge praful de pe pereți, balustrada etc, evacuează gunoiul și îl încarcă în pubele;
 participă la activități comune.
 abilități de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
 abilităţi pentru munca în echipă;
 disponibilitate pentru program flexibil:
 disponibilitate pentru desfăşurarea activităţii în weekend;
 disponibilitate pentru munca în două schimburi;
 răspunde de starea de curăţenie şi igienă în sectorul repartizat:
 ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie;
 efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului
de lucru;
 cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
 cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI.
TIPUL PROBELOR DE CONCURS :
- Proba practică se desfășoară la sediul unității școlare, în ziua de 12.04.2022 începând cu ora 9,00
- Proba de interviu se desfășoară la sediul unității școlare, în ziua de 15.04.2022 începând cu ora 9,00
Candidaţii care nu obţin minim 50 de puncte la fiecare probă de concurs nu pot participa la etapele următoare. Punctajul
final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare probă. Se consideră admis candidaţul care au
obţinut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR DE CURĂŢENIE
1. Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/14.07.2006, actualizată
2. H.G. 1048/09.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a
echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.
TEMATICA DE CONCURS
1. Metode și tehnici de curățat;
2. Metode și tehnici de spălare;
3. Materiale, substanțe și soluții folosite la curățenie și spălare
4. Norme de protecția muncii
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 21.03-01.04.2022, în intervalul orar 900 –
1400 la sediul LICEULUI TEHNOLOGIC ”ELENA CARAGIANI”municipiul TECUCI. Relaţii suplimentare se pot obține la
sediul unității școlare după cum urmează:
- persoana de contact: MUNTEANU SICA ADRIANA (secretar de comisie),
- număr de telefon: 0236 – 817.861
- e -mail : gsi_tecuci@yahoo.com
ETAPA DE CONCURS
DATA
INTERVAL ORAR
21.03.2022
PUBLICARE ANUNȚ
21.03 – 01.04.2022
900-1400
DEPUNEREA DOSARELOR
04.04.2022
SELECȚIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE
04.04.2022
1600
AFIȘAREA REZULTATE
05.04.2022
900-1500
PERIOADĂ CONTESTAȚII - SELECȚIE DOSARE
AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII
06.04.2022
1600
PROBA PRACTICĂ
12.04.2022
900
(cei ”admiși” la proba de selecție a dosarelor)
12.04.2022
1600
AFIȘAREA REZULTATE
13.04.2022
900-1500
PERIOADĂ CONTESTAȚII - PROBA SCRISĂ
14.04.2022
1600
AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII
INTERVIU
15.04.2022
900
(cei ”admiși” la proba practică)
15.04.2022
1600
AFIȘAREA REZULTATE
18.04.2022
900-1500
PERIOADĂ CONTESTAȚII - PROBA PRACTICĂ
19.04.2022
1600
AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII
20.04.2022
AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE

