Nr. 5614 Din 27.11.2018
ANUNȚ
COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ”
PIATRA NEAMȚ
În baza Hotărârii Guvernului nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare.
SCOATE LA CONCURS :
1 (un ) post îngrijitor I (G/M) – pe perioadă nedeterminată
Înscrierile se fac la sediul instituției de învățământ, Compartimentul Secretariat, în
perioada: 28 noiembrie 2018 – 12 decembrie 2018 (inclusiv), în intervalul orar 10,00 – 15,30.
Informații se pot obține și la numărul de telefonul: 0233 213751.
1. Condiții necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției
contractuale sunt:
•
•
•
•
•
•
•

Condiții generale:
are cetăţenia română şi 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 unităţile sanitare abilitate;
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
nu a fost condamnat 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;

Cerințe specifice privind ocuparea postului
- studii generale sau medii;
- abilități de relaționare și comunicare cu tot personalul școlii;
- abilitatea de a lucra în echipă;
- disponibilitate la program flexibil;
- răspunde de curățenia și igiena din sectorul repartizat;
- utilizarea corespunzătoare a ustensilelor și materialelor de curățenie;
- disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decât cele trasate prin fișa postului.
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2. Bibliografie:
➢ Ord. MSP nr. 1225/5031/2003 privind noțiuni fundamentale de igienă;
➢ Legea 319/2006 privind regulile de protecția muncii și PSI;
➢ Legea 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor;
➢ Atribuțiile din fișa postului îngrijitorului de curățenie.

3. Tematica:
➢ Noțiuni fundamentale de igienă;
➢ Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ;
➢ Metode de dezinsecție și dezinfecție;
➢ Securitate și sănătate în muncă și PSI.

4. Documentele solicitate pentru înscrierea la concurs :
Candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Colegiului Național ”Petru Rareș„
Piatra Neamț;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz (copie certificat naștere, copie certificat căsătorie);
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) 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 unităţile
sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), 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 desfăşurării primei probe a concursului.
Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
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4. Date desfășurare concurs:
Concursul se va desfășura la Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț,
strada Ștefan cel Mare, nr.4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Depunerea dosarelor candidaților: 28 noiembrie – 12 decembrie 2018 (inclusiv);
Selecția dosarelor: 13 – 14 decembrie 2018;
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor - 14 decembrie 2018, ora 12,00
Depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor: 17 – 18 decembrie 2018, ora 12,00
Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor: 18 decembrie 2018, ora 15,00
Proba practică: 14 ianuarie 2019 - ora 12,00;
Afișarea rezultatelor în urma desfășurării probei practică: 15 ianuarie 2019
Depunerea contestațiilor în urma desfășurării probei practice: 15 – 16 ianuarie 2019, ora
12,00
Afișarea rezultatelor probei scrise după soluționarea contestațiilor: 17 ianuarie 2019
Proba de interviu: 23 ianuarie 2019 – ora 14,00 la sediul Colegiului Național „Petru
Rareș”, Piatra Neamț;
Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului: 25 – 28 ianuarie 2019
Depunerea contestațiilor în urma desfășurării interviului: 28 - 29 ianuarie 2019
Afișarea rezultatelor interviului după soluționarea contestațiilor: 30 ianuarie 2019
Afișarea rezultatelor finale: 31 ianuarie 2019.

Director,
Prof. Grigoruță Oniciuc

Afișat, astăzi 27.11.2018, ora 10,00
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