
    
                                               Nr.________/_________ 

ANUNȚ  

 Colegiul Național Mihai Eminescu, București, sector 4  în temeiul HG 286/2011 cu completările și 

modificările ulterioare HG 1027/11.11.2014,  organizează în data de 06.11.2020, ora 10,00 concurs 

pentru ocuparea pe durata nedeterminata a  unui post contractual vacant: 

• 1 post Îngrijitor (G/M) 

   Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: 

• are cetăţenia română,  

• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

• are capacitate deplină de exerciţiu; 

• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

• 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. 

    Condiţiile specifice necesare participării la concurs  sunt: Îngrijitor: 

➢ studii generale/medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat , 

➢ vechime: nu se solicită 

➢ obligatoriu Curs de igienă, în ultimii 3 ani 

 

   Actele necesare pentru inscrierea la concurs 

• cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare; 

• copia actului de identitate; 

• 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 ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

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

specialitatea studiilor, în copie; 

• cazierul judiciar; 



• 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; 

• Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului. 

• Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării  conformității. 

 

Concursul se organizeaza la sediul unității de învățământ  şi se va desfăşura astfel:  

− proba scrisă va avea loc în data de 06.11.2020  ora 10.00 

      -     proba interviu/practică va avea loc în data de 09.11.2020, ora 10.00 

 

Concursul se va organiza la sediul instituției conform calendarului următor:  

 

Dosarele se  depun  în perioada  15.10.2020 – 29.10.2020, între orele 11.30 – 13.30  la secretariatul  

Colegiului Național Mihai Eminescu, București, sector 4 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiul Național Mihai Eminescu, str. George 

Georgescu, nr. 2, ( relocat in V.V. Stanciu nr. 6)  intre 08.00-14.00 sau la adresa de  e-mail: 
colegiul_eminescu@yahoo.com 

Nr. 

crt. 

Activităţi Data Ora 

1 Afisare Anunț 15.10.2020  

2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor 

la secretariatul şcolii 

15.10 2020 

29.10.2020 

11.30-13.30 

3 Selecţia dosarelor de către membrii Comisiei de 

organizare şi desfăşurare a concursului 

30.10.2020  

 

10.00-12.00 

4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 30.10.2020  14.00 

5 Depunerea contestaţiilor 02.11.2020 11.30-13.30 

6 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 02.11.2020 15.00 

7 Susţinerea probei scrise 06.11.2020 10.00-12.00 

8 Afişarea rezultatului probei scrise 06.11.2020 14.00-16.00 

9 Depunerea contestaţiilor pentru proba scrisa 09.11.2020 10.00- 12.00 

10 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

probei scrise 

09.11.2020 16,00 

11 Susţinerea probei de interviu/practică 10.11.2020 10.00 – 12.00 

12 

 

Rezultatele finale 11.11.2020 10.00 

  



 

I. Tematica  necesară în vederea susţinerii concursului pentru postul de Îngrijitor: 

• Noțiuni fundamentale de igiena. 

• Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ 

• Metode de dezinsecție și dezinfecție 

• Securitate si sanatate in munca și PSI. 

                                                              

Bibliografie concurs Îngrijitor: 

• Ord. MSP nr.1225/5031/2003 privind notiuni fundamentale de igiena. 

• Legea 319/2006 privind regulile de protectia muncii si  PSI. 

• Legea 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor. 

• Atributiile  din fișa postului  ingrijitorului . 

 

 

Director, 

Prof. Beldie Tanța Simona 


