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Nr.2824/05.11.2020                                                          
 

ANUNȚ 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AL. I. CUZA” BRAILA  

organizează concurs pentru ocuparea  a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitor,  
perioadă nedeterminată, în data 8 decembrie 2020,  ora 9:00 

 
 
             Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidatii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții generale, conform art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare.   

A. CONDIŢII  GENERALE PENTRU INSCRIEREA  LA CONCURS 
1. are cetățenia română  și domiciliul în România; 
2. cunoaște limba română, scris și vorbit; 
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
4. are capacitate deplină de exercițiu; 
5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
6.  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 
7. nu a fost condamnată definitiv 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. CONDIŢIILE SPECIFICE NECESARE  
1. absolvent liceu; 
2. vechime în specialitatea postului de minimum 2 luni; 
3. curs igienă 

C. CONCURSUL SE VA ORGANIZA CONFORM CALENDARULUI URMĂTOR: 
1. 27 noiembrie 2020, ora 10:00 - termenul limită de depunere a dosarelor (formă scrisă 

sau electronică) 
2. 27 noiembrie 2020, intervalul 12:00 – 14:00 – depunerea dosarelor în formă scrisă (doar 

a celor care au depus inițial în formă electronică) 
3. 02 decembrie 2020, ora 16.00 – evaluare dosare și afișare rezultate 
4. 03 decembrie 2020, orele 9:00 -10:00 - depunere contestații 
5. 03 decembrie 2020, orele 16:00 – soluționare contestații, afișare rezultate 
6. 08 decembrie 2020, începând cu ora 9:00 - proba practica (conform programării) 
7. 08 decembrie 2020, începând cu ora 12.00 -  proba interviu (conform programării) 
8. 08 decembrie 2020, ora 10:00 – afișare rezultate finale 

D. ETAPE CONCURS: 
a. Selecția dosarelor 
b. Probă practică 
c. Interviu 

E. DOSAR DE CONCURS CARE VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE: 
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1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției 
publice organizatoare, cu specificarea postului pentru care participă la concurs; 

2. copie certificat de nastere și certificat de căsătorie (dacă e cazul); 
3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii, după caz; 
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor 
5. copie carnet de muncă  
6. extras REVISAL 
7. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere până la prima etapa a 

concursului – selecția dosarelor 
8. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 
9. curriculum vitae. 
10. copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice  postului solicitat- 

curs igiena; 
La depunerea dosarelor se vor prezenta și documentele în original în vederea verificării 

conformității copiilor cu acestea.  

F. BIBLIOGRAFIE 

1. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

2. Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare. 

3. Legea 132/2010 privind colectarea selectivă în instituțiile publice 

4. Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

5. Norme specifice de igienă în instituții de învățământ 

G. TEMATICĂ 
a. reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ 
b. metode de dezinfecție 
c. noțiuni fundamentale de igienă 
d. noțiuni privin securitatea și sănătatea în muncă și PSI 

        Dosarele de înscriere se pot depune inițial în formă electronică pe adresa de e-mail 
alicuzabraila@yahoo.com , până la 27 noiembrie 2020, ora 10:00.  
Dosarele în original se vor prezenta la sediul unității pe 27 noiembrie 2020, între orele 12.00-

14.00, conform programării. 
               Relaţii suplimentare se pot obține zilnic între orele 8:00  – 16:00 la tel. 0723332364–Mihaela 
DIȚĂ, sau pe alicuzabraila@yahoo.com și www.alicuzabraila.ro. 

 
Comisia de concurs, 

Presedinte, 

Director - Cotlerenco Medeleanu Magdalena 
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