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COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA”
MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA
Nr. 2851/02.06.2022
ANUNȚ

concurs pentru ocuparea unui post contractual , aprobat prin HG nr.286/2011,
modificată și completată de HG nr.1027/2014:
Îngrijitor -post contractual vacant cu normă întreagă, pe durată
nedeterminată;
I.
II.

III.

Concursul va avea loc în perioada 29-30 iunie 2022 la sediul Colegiului Național
”Octavian Goga” din Miercurea-Ciuc, str. Tudor Vladimirescu, nr. 40.
Bibliografia concursului:
• Legea nr 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la
sănătate și securitate în muncă; Capitolul I și IV
• Legea nr 307/ 2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la
apărare împotriva incendiilor; Capitolul I și II
• Ordin MS nr 119/ 2014- Norme specifice de igienă în instituții bugetare;
Capitolul VI –Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică;
• Fișa postului de îngrijitor.
Dosarul de concurs se va depune în perioada 14-21 iunie 2022, în intervalul orar
900 -1500, la secretariatul colegiului și va conține următoarele documente:
a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice
organizatoare;
b) Copia certificatului de naștere, copia actului de identitate sau orice alt document
care atestă identitatea, copii după documente care atestă schimbarea numelui;
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condițiilor specifice;
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 eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului;
f) 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;
g) Curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data,
numele candidatului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătății.
- Actele prevăzute la pct. III lit. b) și c) vor fi prezentate și în original în
vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către secretarul
comisiei de concurs.
- Documentele vor fi îndosariate în ordinea de mai sus menţionată într-un
dosar cu şină, iar filele trebuie numerotate. Numărul de file va fi consemnat
în opis.
IV.
Probele de concurs:
Concursul pentru ocuparea postului de portar constă în 3 etape succesive după cum
urmează:
- Selecția dosarelor de înscriere;
- Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale
candidatului în vederea ocupării postului vacant sau temporar vacant pentru care
candidează. Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de
concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:
a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
d) capacitatea de comunicare;
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei
practice.
Aspectele constatate în timpul derulării probei practice vor fi consemnate în scris
în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de
concurs, care se semnează de membrii acestei comisii şi de candidat.
Punctajul maxim este de 100 puncte. Durata probei este de 2 ore.;
- Interviul, care se notează pe baza criteriilor: abilităţi şi cunoştinţe impuse de
funcţie, motivaţia, comportamentul în situaţiile de criză, iniţiativă şi creativitate.
Punctajul maxim este de 100 puncte.
Fiecare probă este eliminatorie.Sunt declaraţi admişi la proba practică, respectiv la
interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la fiecare probă. Candidații care
nu obțin minim 50 de puncte la fiecare probă de concurs nu pot participa la proba următoare.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă.
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a
obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia
ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba
practică, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un
nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
-

•

•
•

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:
1. Selecția dosarelor depuse: 24 iunie 2022,.ora 800
2. Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse: 24 iunie 2022, ora 900.
3. Depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor depuse: 24 iunie 2022, în
intervalul orar 900–1100.

4. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse 24 iunie 2022, ora 1130.
5. Susținerea probei practice: 29 iunie 2022, între orele 1300– 1500.
6. Afișarea rezultatelor probei practice: 29 iunie 2022, ora 1530.
7. Depunerea contestațiilor în urma susținerii probei practice : 29 iunie 2022, între orele
1530–1700.
8. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 29 iunie 2022, ora 1800.
9. Susținerea interviului: 30 iunie 2022, ora 1000.
10. Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului: 30 iunie 2022, ora 1200..
11. Afișarea rezultatelor finale: 30 iunie 2022, ora 1300
V.

VI.

Informații privind postul conform art. 17 din Codul Muncii – republicat:
- Durata și condițiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de
8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiții normale de lucru:
- Concediul de odihnă și durata acestuia se acordă anual în conformitate cu
prevederile Codului Muncii – republicat și a legilor speciale (dacă este
cazul).
Condiții de ocupare și atribuțiile postului:

CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările
ulterioare:
•
•
•
•
•
•
•

are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
cunoaște limba română, scris și vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exercițiu;
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;
îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
nu a fost condamnat 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 l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit
reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
•
•

condiții de studii: medii- liceale cu diplomă de bacalaureat;
vechime: cel puțin 2 ani ;

FIȘA POSTULUI:
Denumirea postului: INGRIJITOR SCOALA
Încadrarea: INGRIJITOR SCOALA- Personal nedidactic
Cod C.O.R. . 911201

1.RELAŢII DE MUNCĂ:
a) Ierarhice: este subordonat directorului , directorului adjunct, administratorului de patrimoniu.
b) Functionale: ISJ, Primarie.
c) De colaborare : Colaboreaza cu cadrele didactice, didactice auxiliare si cu întreg personalul
nedidactic
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE ACTIVITĂŢII DE MUNCĂ: sprijinirea procesului de
îngrijire şi educare a elevilor între 6 şi 19 ani
2.DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI:
a) Complexitatea postului:
-executarea curăţeniei şi a dezinfecţiei;
b) Necesitatea unor aptitudini deosebite:
-capacitatea de organizare a muncii;
-afectivitate și empatie faţă de elevi.
c) Condiţiile fizice ale muncii:
-rezistenta la stres si efort fizic moderat;
d) Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale (art 89 alin
2 şi art 96 alin 1 –Legea 272/2004 republicată)
3.RESPONSABILITATEA IMPLICATĂ DE POST:
-asumarea responsabilităţii în păstrarea şi întreţinerea curăţeniei, a materialelor şi a mijloacelor din
dotare;
4. DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI:
a).Gradul de solicitare din partea unităţii:
-respectarea Regulamentului de ordine interioară;
-participarea la instructajul de protecţia muncii şi P.S.I.;
-participarea la instructaje de cunoaştere şi aplicare a normelor igienico-sanitare;
-efectuează controale medicale periodice.
b).Gradul de implicare în executarea atribuţiilor de serviciu:
-utilizarea în mod eficient a resurselor puse la dispoziţia: echipamente, materiale de curăţenie şi
dezinfecţie;
-răspunde cu promptitudine sarcinilor date de conducerea unităţii;

-aduce la cunoştinţa şefului de compartiment orice disfuncţionalităţi apărute în sectorul respectiv;
-posedă abilităţi de muncă în echipă.
c).Condiţiile fizice ale muncii:
-activitatea îngrijitoarei de curăţenie se desfăşoară in toată scoala, iar atunci când situaţie o cere la
clasa, în curte, acolo unde este nevoie de ea;
d).Comportamentul şi conduita:
-să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât
şi faţă de colegi;
5.PROGRAMUL DE LUCRU:
6.SECTORUL DE CURĂŢENIE ŞI ÎNGRIJIRE:
Suprafaţa din următoarele spaţii:
-

săli de clase

-

holuri

-

vestiare

-

laboratoare, cabinete

-

birouri

-

grup sanitar copii şi adulţi

-

curtea şi spaţiul din jurul unitatii scolare

-

săli de mese.

7. SARCINI DE SERVICIU:
a) GESTIONAREA BUNURILOR:
1. Preia sub inventar, de la administrator, bunurile din sălile de clasa, holuri, grup sanitar,
curte, şi răspunde de păstrarea lor;
2. Preia materialele de curăţenie săptămânal sau ori de câte ori este nevoie de ele;
3. Răspunde de bunurile personale ale copiilor, cadrelor didactice, holuri.
b) EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE ÎNGRIJIRE A SECTORULUI:
1.Aspirarea prafului;
2.Ştergerea prafului de pe mobilier, flori, calorifere, pervazuri, etc;
3.Măturarea spaţiilor care nu se aspiră;
4.Spălat geamuri, uşi, mobilier, faianţă, duşumele, gresie;
5.Curatenia si dezinfecţia grupurilor sanitare zilnic(W.C.-uri, chiuvete, faianţă, gresie);
6.Dezinfecţia mobilierului (săptămânal);

7.Păstreză instalaţiile sanitare şi de încălzire centrală în condiţii normale de funcţionare;
8.Execută mici lucrări de reparaţii (vopsit mobilier, văruit);
9.Respectă normele P.S.I.;
10.Indeplineste si alte sarcini trasate de conducerea unitatii;
c) CONSERVAREA BUNURILOR:
1.Controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, robinetele, W.C.-le şi semnalează defecţiunile
constatate directorului, administratorului, muncitorului de întreţinere sau responsabilelor cu
igiena şi curăţenia;
Răspunderea disciplinară:
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage
după sine scăderea corespunzătoare a calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform
prevederilor legii.
Informații suplimentare se obțin la secretariatul colegiului cu sediul în Miercurea-Ciuc, str.
Tudor Vladimirescu, nr.40, la numărul de telefon 0266312570 în intervalul orar 1000-1400, email contact@cnogoga.ro.
Director,
Dumbravă Magdalena-Camelia

