
ANUNȚ 

 

 

Școala Gimnazială “Constantin Brancusi” Cluj/Napoca anunță scoaterea la concurs a 

unui post de îngrijitor, pe perioadă nedeterminată. 

Concursul va avea loc în data de 4.11.2020, ora 10,00, la sediul școlii, str.  Horticultorilor , 

nr. 1, după următorul program: 

• Ora 1000- proba scrisă; 

• Ora 1100- proba practică; 

• Ora 1200- interviu; 

Termenul de depunere a dosarelor este 28.10.2020, ora 1200, la sediul Școlii Gimnaziale  

“Constantin Brancusi”  Cluj-napoca. 

Relații la telefon 0264-542396. 

 

CONDIȚII MINIME DE STUDII: 

• 10 clase ; Curs de calificare profesională/Școală profesională 

 

PROBE DE CONCURS: 

1. Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: 

a) Selecția dosarelor de înscriere; 

b) Proba scrisă și proba practică; 

c) Interviul; 

2. Se pot preyenta la următoarea etapă numai candidații admiși la etapa precedentă. 

 

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 conducerii Școlii Gimnaziale “Constantin Brancusi”  

Cluj-Napoca. 

b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specific; 

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) Adeverință medical care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către 

unitățile sanitare abilitate; 

g) Curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatori lista locurilor de muncă ocupate până în 

present; 

h) Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului; 

2. Adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să conțină în clar: numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia cu mențiunea “apt pentru angajare post îngrijitor” , pentru 

persoana care solicit angajarea. 

3. În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit.e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, 

care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are 

obligația de a compete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data 

desfășurării primei probe a concursului. 

4. Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și h) vor fi prezentate și în original în vederea 

verificării conformității copiilor cu acestea. 

 



CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

Poate participa la concurs orice persoană care îndeplinește următoarele condiții: 

a) Generale: 

- Are cetățenia română, cetățenie a altor state member ale UE sau a statelor aparținând 

Spațiuluio Economic European și domiciliul în România; 

- Cunoaște limba română, scris și vorbit; 

- Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- Are capacitatea deplină de exercițiu; 

- Are starea de sănătate coresponzătoare postului, atestată de adeverința medical 

eliberată de medical de families au de unitățile sanitare abilitate; 

- Nu a fost condamnată 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. 

b) Specifice: 

– Spirit gospodăresc, inițiativă, responsabilitate, 

 

Atribuții specifice postului de îngrijitor: 

– Să igienizeze spațiul școlar în conformitate cu îndreptarul ethnic privind mijloacele și 

metodele de întreținerea curățeniei, de spălare și dezinfecție, utilizatee în acțiunea de 

gospodărire a unităților de învățământ și educație - în vigoare -, elaaborat de 

Ministerul Sănătății; 

– Efectuează zilnic curățenia în sălile de clasă, birouri: măturat, aspirat în încăperile în 

care se impune acest lucru, deschis geamurile, șters praful de pe mobilier, pervaze, 

spălat uși, pereți, udat florile, golit coșul de gunoi; 

– Efectuează zilnic curățenia pe coridoare, scări, grupuri sanitare (măturat, spălat, 

dezinfectat cu clor grupurile sanitare de două ori/zi și cu detartrant vasele wc, 

pișoarele, chiuvetele – săptămânal); 

– Anunță administratorul, muncitorul de întreținere dacă există disfuncționalități la 

instalațiile de apă, canalizare, electricitate sau orice deficiențe sesizate; 

– În timpul vacanțelor școlare participă la efectuarea curățeniei generale în școală 

– Îndeplinirea oricărei alte sarcini stabilite de conducerea unității, cu respectarea 

legislației în vigoare. 

 

Tematica și bibliografia pentru ocuparea postului de îngrijitor curățenie: 

1. Tematica: 

• Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ; 

• Metode de dezinsecție și dezinfecție; 

2. Bibliografia: 

• Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 și Normele de aplicare aprobate prin 

H.GH nr 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea 53/2003 actualizată / Codul Muncii; 

• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

• Legea nr. 477/2006 privind Codul de conduit a personalului contractual; 
Notă: 

În cazul în care, ulterior publicării anunțului, posturile vor fi blocate printr-un act normativ, 

concursul se suspendă. 

 

Director, 

Prof. Marcu Eugenia Victoria 


