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Şcoala Gimnazialã Specialã Nr. 10 
Bd. Bucureștii Noi, Nr. 122 A, Sector 1, BUCURESTI 

Tel. / Fax: 0213141030, e-mail: scoala_10@yahoo.com 

 

ANUNȚ CONCURS  

PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTACTUAL VACANT DE  

 INGRIJITOR/ÎNGRIJITOARE 

 

      Școala Gimnazială Specială Nr. 10 organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale 

vacante de îngrijitor, în baza HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pe perioadă 

nedeterminată, în data de 17.11.2021, ora 10.00- proba scrisă și ora 14.00 proba interviu. 

      Dosarele de concurs se vor depune până la data de 09.11.2021, ora 15.00 la Secretariatul unității 

școlare, tel: 021-3141030. 

 

În conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 286/2011 cu modificările și completările 

ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente: 

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare; 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

6. 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; 

7. curriculum vitae 

8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului. 

 

      Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

      În cazul documentului prevăzut la pct. 5 candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus 

o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale are obligația de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a 

concursului. 
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     Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, 

adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 

copiilor cu acestea. 

     Condiții generale pentru ocuparea postului de îngrijitor/îngrijitoare: 

a) să fie cetățean roman sau cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) să cunoașcă limba română, scris și vorbit; 

c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) să aibă capacitate deplină de exercițiu; 

e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

f) să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 

g) nu a aibă condamnări definitive 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. 

 

      Condiții specifice pentru ocuparea postuluiui de îngrijitor/îngrijitoare: 

a) nivelul studiilor : generale/ medii  

b) vechime în specialitatea postului: nu necesită 

 

     Probe de concurs:  

     Concursul constă în 3 etape succesive 

- selecția dosarelor; 

- proba scrisă; 

- interviul. 

     Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.Candidații 

care nu obțin minim 50 de puncte la fiecare probă nu pot participa la proba următoare.Punctajul final se 

calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă. 

     Se consideră admiși concurenții care au obținut cel mai mare punctaj în ordine descrescătoare. 

     Datele pentru concurs sunt următoarele: 

a) Proba scrisă: data probei scrise 17.11.2021– ora 10.00 

b) Proba interviu : data interviului : 17.11.2020 - ora 12.00 

    

     Locul desfășurării probelor de concurs: Scoala Gimnazială Specială Nr. 10, Bdul Bucureștii Noi, 

nr. 122,sector 1, București 
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Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

 

Desfășurare actvități Data Intervalul orar 

Depunerea dosarelor de concurs la sediul școlii 26 octombrie -09 

noiembrie. 

10.00 – 15.00 

Seclecția dosarelor 12 noiembrie ora 10.00 

Afișarea listei candidaților admiși pentru 

susținerea probelor de concurs 

12 noiembrie  ora 12.00 

Depunerea contestațiilor   15 noiembrie 9.00 -12.00 

Soluționarea contestațiilor și afișarea 

rezultatelor după contestații 

15 noiembrie 14.00-16.00 

Desfășurarea probei scrise 17 noiembrie 10.00 

Afișarea rezultatelor 17 noiembrie 11.30 

Depunerea contestațiilor 17 noiembrie 11.30-12.30 

Soluționarea contestațiilor și afișarea 

rezultatelor după contestații 

17 noiembrie 13.30 

Desfășurarea interviului 17 noiembrie 14.00 

Afisarea rezultatelor 17 noiembrie 16.00 

Depunerea contestațiilor 18 noiembrie 10,00-12,00 

Soluționarea contestațiilor și afișarea 

rezultatelor după contestații 

18 noiembrie 15,00 

Afișarea rezultatelor finale 18 noiembrie 15.30 

 

      Atribuții principale ale postului: conform Fișei postului de Îngrijitoare care se poate consulta 

la Secretariatul Școlii Gimnaziale Speciale Nr 10. 

 

      BIBLIOGRAFIE 

 

• Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, 

educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor; 

• Legea nr. 477 din 2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice – Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului 

contractual, art.7; 

• Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările 

ulterioare – sectiunea 6; 

• Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările 

ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor; 

• Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul 

de viaţă al populaţiei – cap VI; 

• Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap.II și Cap III – Răspunderea 

disciplinară art.263-268 și Răspunderea patrimonială art. 269-275, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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• Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020 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 

• Ordin 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar – titlul IV, Cap I și Cap III 

 

 

 TEMATICA PENTRU CONCURS  

 

• Reguli de efectuare a curăţeniei în instituţia de învăţământ. 

• Noţiuni fundamentale de igienă. 

• Securitate şi sănătate în muncă şi PSI. 

       

Detalii suplimentare puteți obține la Secretariatul Scolii Gimnaziale Speciale Nr. 10 din 

București, Bdul Bucurestii Noi, nr 122A, tel. 021-3141030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


