
 
 

C O N CU R SPE N T RU O C UP A RE APO S TU L U IDE 

Î N GR I J IT OR 
 

Având în vedere: 

- Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare (Codul Muncii actualizat 

prin Legea 12/2015) 

- H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 

sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

- H.G. nr.1027/11.11.2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernuluinr.286/2011. 

- Art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr1/2011 

 

Colegiul Tehnic “Ion Holban” Iaşi, anunţă scoaterea la concurs a unui post vacant de Î N GR I J IT OR 
 

I. PRINCIPALELECERINŢE ALE POSTULUIDEÎNGRIJITOR: 

• Studiimedii; 

• Vechime înspecialitate; 

• Cetăţenia română; 

• Apt medical pentru exercitarea funcţiei deîngrijitor; 

• Disponibilitate pentru program de lucru specific postului și în zilele de sâmbătă șiduminică; 

• Competenţe/cunoștințe în administrarea bunurilormateriale; 

• Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra 

autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea jusţitiei, 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 intervenitreabilitarea. 

 

II. DOCUMENTE DEÎNSCRIERE: 

 

1. Cerere deînscriere 

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupăcaz; 

3. Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unorspecializări. 

4. Copia certificatului denaştere. 

5. Copia certificatului de căsătorie (dacă ecazul). 

6. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde estecazul). 

7. Carnetul de muncă / Raport salariat REVISAL/Adeverință dovadă vechime în muncă/ Declaraţie pe propria 

răspndere cu vechimea înmuncă. 

8. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil 

cu funcţia pentru carecandidează. 

9. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulăriiconcursului 

de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitareabilitate. 

ANUNŢ 



III. PROCEDURA DESELECȚIE 

 Probe deconcurs: 

a). selecţia dosarelor; 

b). probă scrisă; 

c). interviul şi probă practică. 

 

 Conţinutul şi evaluareaprobelor 

Nr.crt. Denumire 
probă/timp de lucru 

Criterii de evaluare Punctaj 
maxim 

1. Selecție dosare Dosare complete și conform cerințelor Admis/Respins 

2. Proba scrisă 
1 oră 

Cunoștințe teoretice din bibliogafia indicată 100 

3. Interviul şi proba 

practică 

20 min. 

Capacitate de analiză şi sinteză 

Motivaţia candidatului 

Abilităţi practice şi cunoştinţe impuse de funcţie 

Comportamentul în situaţiile de criză 

100 

 

IV. BIBLIOGRAFIE 

• Legea nr.319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă cu normele de aplicare; 

• Ordinul Ministerului Economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr.663/2010 pentru aprobarea 
prescripţiilortehnice; 

• Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completărileulterioare; 

 

V. Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţiifinale: 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Colegiului Tehnic “Ion Holban”,Iaşi, conform 

graficului, între orele 8⁰⁰-12⁰⁰. 

Informaţiile suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 0232/226102 sau pe e-mail la 

adresa spiholban@yahoo.com. 
 

Concursul se va desfăşura la sediul Colegiului Tehnic “Ion Holban”,Iaşi conform graficului de mai jos: 

 

Etapa de concurs Data / perioada 

Înscrierea 27.11– 11. 12. 2020 

Evaluarea dosarelor 22.12. 2020 

Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor 22.12. 2020 ora 12 ⁰⁰ 

Proba scrisă 23.12. 2020 ora 10⁰⁰ 

Afişarea rezultatelor 23.12. 2020 ora 12⁰⁰ 

Interviul şi proba practică 23.12. 2020 ora 13⁰⁰ 

Afişarea rezultatelor după interviu şi proba practică 23.12. 2020 ora 15⁰⁰ 

Director, 

Prof. Constantinescu Ioana 

mailto:spiholban@yahoo.com

