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ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A  1 

NORMĂ DE ÎNGRIJITOR LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ HADÂMBU, structura 

MÂNJEȘTI 

Avand în vedere Legea 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având în vedere hotărârea 553/15.07.2020 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României  

 În baza Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011  conform O.U.G. 114/2018 , pentru participarea la 

concursul de ocupare a unui post contractual vacant, candidații  trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții generale:  

 cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

 cunoașterea  limbii române, scris și vorbit; 

 vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

 capacitate deplină de exercițiu; 

 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 și, după caz, 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 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. 

       Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției 

contractuale de ÎNGRIJITOR la ȘCOALA GIMNAZIALĂ HADÂMBU, STRUCTURA 

MÂNJEȘTI sunt: 

 studii minim 8 clase; 

 abilități de comunicare –relaționare cu personalul unității de învățământ; 

 abilități de muncă în echipă; 

 spirit organizatoric; 

 disponibilitate la program flexibil. 
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  Cerințe principale ale postului: 

 Răspunde de starea de curățenie și igienă;  

 Utilizează în mod corespunzător ustensilele de lucru și produsele de curățenie; 

 Răspunde de inventarul repartizat. 

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse  

între 16 și 20 octombrie 2020, orele 14.00 la secretariatul Școlii Gimnaziale Hadâmbu, 

comuna Mogoșești, Jud. Iași și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele 

documente: 

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului  instituției organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări ; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, fila corespunzătoare din registrul general de evidență 

al salariaților, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar  

f) adeverință 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; 

Fișa postului cu atribuțiile de serviciu  se poate consulta la sediul unității. 

 Etapele  de desfășurare a concursului: 

 Selecția dosarelor: 21.10.2020-22.10.2020; 

 Proba scrisă: 26.10.2020, ora 09.00 

 Proba practică în data de 26.10.2020,  ora 14.00; 

 Depunerea contestațiilor: 26.10.2020; 

 Soluționarea contestațiilor: 27.10.2020; 

 Comunicarea rezultatelor finale în data de 28.10.2020,  ora 14.00; 

 Relații suplimentare la sediul instituției sau la tel 0232228792, între orele 9.00-13.00. 
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