ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU
Str. Pictor Andreescu, nr. 1, Bacău, cod 600099, telefon/fax: 0234-583120
e-mail: scoala10bacau@yahoo.com
siteweb: www.scoalazece.ro

Anunţ concurs posturi vacante
Şcoala Gimnazială Nr. 10 Bacău, cu sediul în Bacău, strada Pictor Andreescu nr.1,
organizează concurs pentru ocuparea postului vacant:
1. Îngrijitoare (femeie de serviciu) la școală - normă întreagă, perioadă nedeterminată
Persoana candidată trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
a) Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale U.E. 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 sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate.
f) Indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 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.
În conformitate cu prevederile art.4 (1), (2) din HG 286/2011, cu completările și actualizările
ulterioare, condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele candidate sunt
următoarele:
Post vacant
Condiții specifice
Ingrijitor (femeie de - studii generale/ medii
serviciu) școală
- abilități de lucru în echipă
- abilități de comunicare și relaționare
DOSARUL DE CONCURS
(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține
următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau institutiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă îndeplinirea
condițiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste
vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverința 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;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
(3) In cazul documentului prevăzut la alit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a
depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a
complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării
primei probe a concursului.
(4) Actele prevazute la alin b), c) si h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării
conformității copiilor cu acestea.
Depunerea dosarelor de concurs: la secretariatul unității școlare între orele 10.00 şi 14.00 (luni –
vineri) 16 iulie -20 iulie 2018.
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Tel.0234583120 și e-mail scoala10bacau@yahoo.com,
Concursul constă în susținerea următoarelor probe succesive:
1. Selecția dosarelor de înscriere;
2. Proba scrisă
3. Interviul
Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați admiși la proba precedentă.
Pentru postul de îngrijitoare (femeie de serviciu) școală:
Tematica:
- Reguli de efectuare a curățeniei în școală;
- Metode de dezinsecție și dezinfecție;
- Comunicarea la locul de muncă.
Bibliografia:
1. Legea nr. 319 / 2006 – a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările
ulterioare– Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor;
2.Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și
instituțiile publice– cap.ii – norme generale de conduit profesională a personalului contractual
3.Legea 53 / 2003 actualizată – codul muncii ,,răspunderea disciplinară”(Art.247 – Art.252)
4.Ordin 1225/2003 din 24.12.2013 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea
instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă.

CALENDARUL CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE INGRIJITOR

1. Publicarea anunţului: 26 iunie 2018
2. Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor:
16 iulie – 20 iulie între orele 09.00 şi 12.00 (luni – vineri)
3. Selecţia dosarelor de către membrii Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului: 23
august
2017
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: 24 iulie 2018, ora 13.00
5. Depunerea contestaţiei privind rezultatele selecţiei dosarelor: 24 iulie 2018, între orele 15.00 –
16.00
6. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor: 25 iulie 2018, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise: 26 iulie 2018, începând cu ora 10.00
8. Afişarea rezultatelor probei scrise: 26 iulie 2018, ora 13.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise: 26 iulie 2018, între orele 14.00 - 15.00
10. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor la proba scrisă: 26 iulie 2018, ora 16.00
11. Susținerea interviului: 27 iulie 2018, ora 10.00
12. Afișarea rezultatelor probei de interviu: 27 iulie 2018, ora 12,00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei interviului: 27 iulie 2018, între orele 13.00 14.00
14. Afișarea rezultatelor finale – 27 iulie 2018, ora 16.00
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