COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET” TECUCI

Bd. Victoriei, nr. 12
Telefon/Fax 0236 811695
E-mail: lsh_tecuci@yahoo.com
Site: www.spiruharet-tecuci.ro

Nr. 5716/06.11.2017
afisat în data de…………………

ANUNȚ CONCURS POST VACANT (PERSONAL CONTRACTUAL)
ÎNGRIJITOR – studii medii

COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET” TECUCI, organizează concurs pentru ocuparea
posturilor vacante de ÎNGRIJITOR cu studii medii – 2 norme, conform legislației în vigoare.
Nivelul studiilor : minim 10 clase.
Condiție vechime: cu sau fără experiență


Probele de concurs:



Selecția dosarelor de înscriere – data 27 noiembrie 2017, ora 9,00



Proba scrisă – data 07 decembrie 2017, ora 9,00



Proba practică - data 11 decembrie 2017, ora 9,00



Interviu – data 13 decembrie 2017, ora 9,00

Loc de desfășurare : COLEGIUL NAȚIONAL„SPIRU HARET„ TECUCI
Perioada de depunere a dosarului de concurs : 13-24 noiembrie 2017.
Datele persoanei de contact : secretar șef Tiron Olga, compartimentul secretariat, telefon
unitate școlară: 0236811695.

Director,
Prof. Grecu Ion

Secretar șef,
Tiron Olga

COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET” TECUCI

Bd. Victoriei, nr. 12
Telefon/Fax 0236 811695
E-mail: lsh_tecuci@yahoo.com
Site: www.spiruharet-tecuci.ro

Nr. 5718/06.11.2017

afișat în data de …………….

CONCURS POST VACANT - ÎNGRIJITOR
2 NORME - PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
Graficul de desfășurare a concursului:



Concursul se va desfășura la sediul unității în Tecuci, b-dul Victoriei nr. 12, după cum
urmează:
Etapa de concurs
Înscriere
Selecția dosarelor - verificarea îndeplinirii
condițiilor de participarea la concurs
Afișarea candidaților care îndeplinesc condițiile
de participarea la concurs
Înregistrarea contestațiilor privind rezultatele
selecției dosarelor depuse
Soluționarea contestațiilor
Afișarea rezultatelor după contestații
Proba scrisă
Afișarea rezultatelor la proba scrisă
Depunerea contestațiilor
Soluționarea contestațiilor
Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă
(după contestații)
Proba practică
Afișarea rezultatelor la proba practică
Depunerea contestațiilor
Soluționarea contestațiilor
Afișarea rezultatelor finale la proba practică
(după contestații)
Interviu
Afișarea rezultatelor la interviu
Afișarea rezultatelor finale

Observații

Data/perioada
13-24 noiembrie 2017

Dosarele se depun complete

27.11.2017, ora 9,00
27.11.2017, ora 12,00
27.11.2017, ora 15,00
28.11.2017,
ora: 9,00-10,00
28.11.2017,ora 11,00
07.12.2017,ora 9,00
07.12.2017,ora 14,00
07.12.2017
ora:14,00-16,00
08.12.2017,
ora: 9,00-10,00
08.12.2017,ora 11,00
11.12.2017,ora 9,00
11.12.2017,ora 14,00
11.12.2017
ora:14,00-16,00
12.12.2017,
ora: 9,00-10,00
12.12.2017,ora 11,00
13.12.2017, ora 9,00
13.12.2017, ora 12,00
13.12.2017, ora 14,00

*Eventualele contestații se depun la sediul colegiului în perioada menționată în grafic.
**Candidații pot contesta numai notele proprii, la proba scrisă și practică.
***Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la prima probă nu pot participa la următoarele
probe.
****Rezultatul final, este media aritmetică dintre nota de la proba scrisă, practică și nota de la
interviu, și trebuie să obțină minim 50 de puncte .
*****Candidatul declarat reușit , va fi candidatul cu media cea mai mare, care se încadrează pe o
perioadă de probă de 30 de zile.
Director,
Prof. Grecu Ion

Secretar șef,
Tiron Olga

COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET” TECUCI

Bd. Victoriei, nr. 12
Telefon/Fax 0236 811695
E-mail: lsh_tecuci@yahoo.com
Site: www.spiruharet-tecuci.ro

Nr. 5720/06.11.2017

CONCURS POST ÎNGRIJITOR – COR 515301 = 2 NORME

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va
conține următoarele documente:
1.Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției (cerere tipsecretariatul colegiului);
2.Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
3.Copia certificatului de naștere;
4.Copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
5.Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
6.Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, și/sau, după caz, o adeverință(e)
care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor; sau REVISAL.
7.Cazier judiciar în original, sau declarație pe proprie răspundere că în termen de 10 zile
va aduce originalul;candidatul declarat admis la selecția dosarelor care a depus la înscriere o
declarație pe propria răspundere ca nu are antecendente penale, are obligația de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei
probe a concursului;
8.Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu
cel mult 20 zile și anterior derulării concursului,de către medicul de familie al candidatului sau de
către unitățile sanitare abilitate(să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătății);
9.Curriculum vitae european însoțit de documente justificative;
10.Scrisoare de intenție (oferta candidatului);
11.Recomandare de la locul de muncă anterior;
12.Opisul dosarului în dublu exemplar, un exemplar se restituie candidatului cu
înregistrarea înscrierii la concurs;
Actele prevăzute la punctele 2,3,4, și 5 vor fi prezentate și în original, în vederea
verificării conformității copiilor cu acestea.

Director,
Prof. Grecu Ion

Secretar șef,
Tiron Olga

COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET” TECUCI

Bd. Victoriei, nr. 12
Telefon/Fax 0236 811695
E-mail: lsh_tecuci@yahoo.com
Site: www.spiruharet-tecuci.ro

Nr. 5721/06.11.2017

ANUNȚ CONCURS POST - ÎNGRIJITOR – 2 NORME
COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET” TECUCI, organizează concurs pentru ocuparea a
două posturi de îngrijitor, normă întreagă, perioadă nedeterminată, conform legislației în
vigoare.
Concursul va avea loc la sediul colegiului din Tecuci, B-dul Victoriei nr.12, în data de
07 decembrie 2017 ora 9,00 și se va desfășura astfel:


Selecția dosarelor de înscriere – data 27 noiembrie 2017, ora 9,00



Proba scrisă – data 07 decembrie 2017, ora 9,00



Proba practică - data 11 decembrie 2017, ora 9,00



Interviu – data 13 decembrie 2017, ora 9,00

 Condiții generale de participare la concurs:
Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 3 din RegulamentulCadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice HG
286/2011, publicat în MO 221/31.03.2011 și HG 1027/2014 publicat în MO 854/24.11.2014.
- are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- cunoaște limba română, scris și vorbit;
- are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;
- are capacitate deplină de exercițiu;
- 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;
- îndeplinește condițiile de studii, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs;
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură de 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.

-

 Cerințe specifice postului:
disponibilitate de lucru în schimburi;
disponibilitate de a lucra sâmbăta și duminica în caz de nevoie;
orice alte competențe și calificări în întreținerea și repararea dotărilor din patrimoniul
școlii, inclusiv efectuarea lucrărilor de zugrăvit .

-

 Condițiile specifice de participare la concurs sunt:
studii minime : 10 clase
 Probele de concurs:

Selecția dosarelor de înscriere – data 27 noiembrie 2017, ora 9,00


Proba scrisă – data 07 decembrie 2017, ora 9,00



Proba practică - data 11 decembrie 2017, ora 9,00



Interviu – data 13 decembrie 2017, ora 9,00

 Condițiile de desfășurare a concursului:
Înscrierile la concurs, se fac la secretariatul școlii, în perioada 13-20 noiembrie 2017.
Condițiile de participare la concurs, actele necesare pentru înscriere, bibliografia și tematica,
se afișează la sediul colegiului și pe site-ul școlii. Informații suplimentare se pot obține la
secretariatul colegiului, telefon:0236811695.














BIBLIOGRAFIA:
Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată (cap. VI – Resursa umană)
LEGEA 53/2003 – Codul Muncii actualizat;
Legea nr.319/2006 privind protecția și securitatea muncii, actualizată (cap.I,IV);
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată (cap.I,II);
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor, republicată;
Legea nr. 40/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (cap.I);
Legea nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în
instituțiilor publice;
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autoritățile și instituțiile publice, actualizată și modificată;
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar nr. 5079/2016 (titlul IV);
Regulamentul de Ordine Internă a Colegiului Național „Spiru Haret” Tecuci
(articolele care vizează personalul nedidactic);
Fișa postului de îngrijitor aprobată în CA din ianuarie 2017;
Norme specifice de igienă în instituții bugetare.

 TEMATICA:
1.Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ;
2.Precizați atribuțiile și răspunderile de serviciu ale ingrijitorilor;
3.Obligațiile lucrătorilor privind regulile de protecția muncii;
4.Metode de dezinsecție și dezinfecție;
5.Noțiuni fundamentale de igienă;
6.Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ;
7.Mijloace tehnice folosite în curățenia spațiilor școlare (clase, holuri, bai, etc);
8.Obligațiile și drepturile ingrijitorului;
9.Securitatea și sănătatea în muncă și PSI.
Director,
Secretar șef,
Prof. Grecu Ion
Tiron Olga

