
ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „SFINŢII  VOIEVOZI” 

Adresa: str. Atelierului nr. 25, sector 1, Bucureşti, cod poştal  010847 

Telefon / fax:  021.317.99.16, 021.312.75.72 

E-mail: sfintiivoievozi@gmail.com 

   Web: www.scoala1-sfintiivoievozi.ro 

 

 

 
NR. 4257/ 24. 12. 2020   
  

 Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Şcoala Gimnzială ,,Sfinţii Voievozi” 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedetermintă a funcţiei contractuale vacante de: 

INGRIJITOR 

Angajator: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,SFINŢII VOIEVOZI” 

• Tip angajator: Instituţii locale 

• Categoria postului: Funcţie contractuală 

• Localitate: Bucureşti 

• Număr posturi scoase la concurs: 2  posturi 

• Tipul postului: Permanent 

• Nivelul postului: Funcţie de execuţie 

• Data anunţului:24.12.2020 

 

 Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii generale, conform Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 

martie 2011 şi  Hotărârii Guvernului nr.1027/2014: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate coresponzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată 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. 
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 Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei 

de îngrijitor sunt: 

• minim studii gimnaziale; 

• abilități de comunicare și relaționare. 

 

 Concursul se va organiza în Şcoala Gimnazială ,,Sfinţii Voievozi” conform 

calendarului următor: 

11. 01. 2021, ora 14.00-  data limită pentru depunerea dosarelor; 

25. 01. 2021, orele 9.00-11.00- proba practică; 

27. 01. 2021 , orele 9.00-11.00- susţinerea interviului. 

 Calendarul de desfășurare a concursului, detaliat, se află în anexa la prezentul 

anunț. 

 Dosarele de participare la concurs se pot depune la secretariatul şcolii, în intervalul 

orar 9.00-14.00 sau on-line,   până cel târziu în data de 11. 01. 2021 , ora 14.00  şi vor conţine: 

a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare; 

b) Copia actului de identitate sau orice document care atestă  identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor; 

d) Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să 

ateste vechimea în muncă; 

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 de către 

medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

g) Alte documente relevante pentru activitatea desfăşurată de candidat. 

Copiile de pe actele necesare se certifică pentru conformitate cu originalul de către 

candidat. 

 Relaţiile suplimentare se obţin de la secretariatul unităţii sau la telefon 021.312.75.72. 

 Vor fi declaraţi ,,admis” la proba scrisă, candidaţii care au obţinut un punctaj de minim 

50 de puncte (din 100 de puncte). Vor fi declaraţi ,,admis” la interviu, candidaţii care au obţinut 

un punctaj de minim 50 de puncte (din 100 de puncte). 

 Va fi declarat ,,admis” la concurs candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre 

candidații care au concurat, cu condiția să fi obținut punctajul minim necesar. La punctaje egale 

are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba practică. 

 

 

 

 



 
A. Tematica: 

1. Noţiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curăţenie, a regulilor pentru 

efectuarea curăţeniei, precum şi a controlului eficienţei curăţeniei ; 

2. Noţiuni privind metodele folosite pentru dezinfecţie, regulile generale ale dezinfecţiei, 

precum  şi controlul eficienţei acesteia ; 

3. Noţiuni privind igiena personală a lucrătorului(igiena pielii şi a anexelor ei, igiena gurii, 

nasului şi urechilor) ; 

4. Noţiuni privind colectarea şi evacuarea reziduurilor în condiţii de securitate ; 

5. Noţiuni privind echipamentul de protecţie a lucrătorului ; 

6. Noţiuni privind funcţiunile şi circuitele funcţionale în cadrul unei unităţi ; 

7. Noţiuni privind modul de servire a meselor în săli de grupă în  grădiniţe etc. ; 

8. Securitate si sănătate în muncă și P.S.I. 

 

B. Bibliografia: 

1. Norme specifice de igiena în instituțiiloe bugetare. 

2. Ordinul nr. 1955/1995, privind aprobarea normelor de igienă pentru ocrotirea, educarea şi 

instruirea copiilor şi tinerilor (Cap. II şi III); 

 

  

 NOTĂ:  

 În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are 

antecedente penale şi este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa 

dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei 

probe a concursului. 

 Pentru urmărirea etapelor concursului, identificarea candidaților se va face în baza unui 

cod de identificare primit la momentul depunerii dosarului. 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul ŞCOLII GIMNAZIALE ,,SFINŢII 

VOIEVOZI”. 

 Fişa postului poate fi consultată la avizierul unităţii. 

 

DIRECTOR, 

VOINEA DANIELA MARIOARA 

 

 

 


