
 

ANUNȚ 

            Școala Gimnazială ”Nicolae Colan” cu sediul în Sf Gheorghe, str Lalelei nr 7, 

organizează concurs pentru ocuparea postului de ingrijitor cu  normă întreagă pe perioadă 

nedeterminată 

Concursul va avea loc în data de 14.01.2021 ora 9.00. 

Depunerea dosarelor pentru participarea la concurs se va face până la data de 

08.01.2021 ora 12.00. 

 

PROBELE DE CONCURS 

1. Proba scrisă  de la ora 9,00 – 14.01.2021  

2. Proba practică  de la ora  11,00 – 14.01.2021  

3. Inteviu  de la ora  13,00 – 14.01.2021 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE 

 Nivelul Studiilor – bacalaureat  

 Apt medical pentru postul de îngrijitor 

 Să nu aibă antecedente penale 

 

Avantaje: 

 

- Cunoașterea limbii române și maghiare 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURS 

a) Cerere de înscriere  

b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea (certificat de 

nastere, casatorie), potrivit legii, după caz; 

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

unor specializări/calificări, precum şi copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor 

specifice ale postului solicitate; 

d) Carnetul de muncă, sau, dupa caz,  adeverintele/raportul per salariat care atestă vechimea 

în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) Cazierul judiciar 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 de medicul 

de familie sau de o unitate sanitară cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către 

medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; Adeverința trebuie să 

conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard 

stabilit de Ministerul Sănătății. 

g) Curriculum vitae; 

h) Copia carnetului de muncă, pentru stabilirea vechimii 

 

 

 

Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale Nicolae Colan 

Sf.Gheorghe până la data de 08.01.2021 ora 12.00, zilnic între orele 12.00-15.00. 

 

 

 

 

 Informaţii suplimentare prin telefon: 0267/351715 

 

 

 



 
 

 

Bibliografie ptr. post îngrijitor  

 

 Ord. MSP nr.1955/1995 privind aprobarea Normelor de igienă privind unitățile 

pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor 

 Norme generale de protecția muncii ediția 2000, capitol II 

 Legea nr 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor  

 CODUL MUNCII Legea nr. 53 / 2003 cap. 2 – Executarea contractului 

individual de muncă 


