
 
                    ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGA” IAŞI 

Strada  Toma Cozma nr. 119B 
          Telefon/Fax  0232 244330 

                 E-mail: ioncreanga17@yahoo.com 
                                                                     
   

                                                                                        Nr. 34/08.01.2021 

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR GRĂDINIȚĂ, PE 

PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, CU NORMĂ ÎNTREAGĂ,  DIN SECTORUL BUGETAR 

PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 

 

Programat la data: 01.02.2021, ora 09:00  

Locatie desfasurare concurs: Iasi, str Toma Cozma, nr. 119B, Școala Gimnazială  “ Ion Creangă” 

Iasi  

Status concurs: Programat  

Dosarele de înscriere la concurs se depun pana la 22.01. 2021,  în intervalul orar 10.00-13.00  la  

sediul unitatii, la secretariat  str Toma Cozma , nr. 119B, Iasi 

 

CONDITII DE PARTICIPARE : 

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din anexa la H.G. nr. 286/2011 cu 

privire la Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzator functiilor contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi 

completările ulterioare 

• Studii generale sau medii;  

• Să fie cetăţean român, cu vârsta de cel puţin 18 ani;  

• Apt medical pentru postul de îngrijitor;  

• Să nu aibă antecedente penale; 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Legea nr. 319 din 2006 privind protecţia şi securitatea muncii.  

• Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;  

 Ordinul 1955/1995  
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TEMATICĂ 

 • REGULI DE EFECTUARE A CURĂȚENIEI ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT METODE 

DE DEZINSECȚIE ȘI DEZINFECȚIE 

• NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENA.  

• REGULI DE EFECTUARE A CURĂȚENIEI ÎN INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

• SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ȘI PSI. 

 

DOSARUL DE INSCRIERE: 

Pentru sustinerea concursului de ocupare a postului de îngrijitor, dosarul va cuprinde 

următoarele documente, conform prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 din 

anexa la H.G. nr. 286/2011 cu privire la Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale 

de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator fucntiilor contractual din sectorul 

bugetar, cu modificările şi completările ulterioare: 

• Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice 

organizatoare; 

• Copie actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa 

caz; 

• Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte privind alte specializari; 

•  Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vehimea in munca si in domeniu; 

• Cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l 

faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

• Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe 
propria răspundere ca 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; 

• Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 

luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre 

unitatile sanitare abilitate; 

• Curriculum vitae; 

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se 

certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în 

copii legalizate. 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Școlii Gimnaziale “Ion Creangă” Iasi  şi la nr. de 

telefon: 0232244330 
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