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Gimnazială N r.1, cu sediul în localitatea Motru, str. Minerului,

nr.3, judeţul Gorj organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale
vacante, conform HG 286/23.03.2011, de:
Îngrijitor (femeie de serviciu), 1 post, perioadă nedeterminată,
Concursul se va desfăşura astfel:
- Proba scrisă ( test grilă) în data de 20 ianuarie 2021, ora 9.00,
- Proba practică în data de 22 ianuarie 2021, ora 12.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
• studii generale;
• apt medical pentru postul de îngrijitor;
• să nu aibă antecedente penale;
• vechimea : minim 5 ani.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada
29.12.2020 - 12.01.2021, la secretariatul Şc. Gimn. Nr. 1 Motru, Între 9.00 12.00.

Relaţii suplimentare la sediul: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Motru,
persoana de contact: prof. Pîrvulescu Eduard, telefon: 0745455957, fax;
0253410507, E-mail: scoalaunumotru@yahoo.com.

Semnătura şi Ştampila
Profesor Pîrvulescu Eduard

ACTELE

NECESARE

LA DOSAR IN VEDEREA
LA CONCURS:

PARTICIP ARII

a. Cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii de invatamant
organizatoare a concursului ;
b. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit
legii, dupa caz;
c.
Copiile documentelor
care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care
atesta efectuarea
unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta
îndeplinirea conditiilor specifice postului, solicitate de unitatea de invatamant;
d.
Carnetul de munca, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca REVISAL - completate la zi, in meserie si/sau in specialitatea studiilor- in copie;
e. Cazierul judiciar/ declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente
penale care sa-I faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f.
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;
g. Curriculum vitae.
Actele prevazute la punctele b),c),d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii
conformitatii copiilor cu acestea.
Concursul

consta in 3 etape succesive :

I. Depunerea dosarelor si selectia acestora;
11.Sustinerea probei practice - minimum 50 puncte din maxim 100 puncte;
111.Sustinerea interviului
- minimum 50 puncte din maxim 100 puncte.
pentru fiecare proba nu poate
Cine nu obtine mimm 50 puncte prevazute
a
participa
la celelalte probe. Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica
celor doua probe.
BIBLIOGRAFIA
INGRIJITOR

CONCURSULUI

DE OCUPARE

A POSTULUI

DE

BIBLIOGRAFIA
» Ordinul MSP nr. /225/503//2003 privind notiuni fundamentale de igiena;
» Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
» Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ
Preuniversitar (ROFUIP)
» Legea nr.3/9/2006- Legea securitatii si sanatatii in munca- Obligatiile
lucratorilor
» Legea nr.307/2006- Legea privind apararea împotriva incendiilor
» Fisa postului
TEMATICA DE CONCURS:
. ./ Notiuni fundamentale de igiena;
../ Reguli de efectuare a curateniei in institutia de invatamant;
../ Metode de dezinsectie si dezinfectie ;
../ Masuri igienico-sanitare în unitatea de învatamant

../
../

Securitatea si sanatatea in munca si P.S.I.;
Atributii conform fisei postului.

CALENDARUL SI ETAPELE CONCURSULUI DE INGRIJITOR
Etape desfasurare

concurs :

Publicare anunt
- 28.12.2020
Depunerea dosarelor
- 29.12.2020 - 12.01.2021
Rezultate selectie dosare
- 14.01.2021
Contestatii la selectarea dosarelor
- 14.01.2021 -15.01.2021
Rezultate fin a Ie du pa contestatii la selectarea dosarelor - 18.01.2021
Proba scrisa
- 20.01.2021
Rezultate proba scrisa
- 20.01.2021
Contestatii la proba scrisa
- 20.01.2021 - 21.01.2021
Rezultate fin a Ie contestatii proba scrisa
- 21.01.2021
Proba practica/ interviu
- 22.01.2021
Rezultate proba practica / interviu
- 22.01.2021
Contestatii proba practica/ interviu
- 22.01.2021
Rezultate fin a Ie du pa contestatii proba practica / interviu - 22.01.2021
Afisarea rezultetelor finale
- 25.01.2021
Candidatul declarat admis este obligat sa se prezinte la post in termen de
15 zile calendaristice de la data afisarii rezultatului final.

