
 

 ROMANIA 
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Nr. 899 din 13.10.2014 

 

ANUNT 

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE INGRIJITOR 

 
 Scoala Gimnaziala Nr. 1 Valcau de Jos anunta scoaterea la concurs a unui post de 

ingrijitor, pe perioada determinata. 

 

Concursul va avea loc in data de 21 noiembrie 2014 ora 10.00, la sediul scolii, conform 

calendarului de desfasurare a concursului 

Termenul de depunere a dosarelor este 24 octombrie 2014 ora. 14.00, la secretariatul scolii. 

 

Relatii la telefon 0767322393, la sediul unitatii: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Valcau de Jos Nr. 100 

Jud. Salaj sau pe site: www.scoalavalcau.ro 

 

Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor scoala 
 

- Studii medii 

- Abilitati de relationare –comunicare cu intreg personalul unitatii de invatamant 

- Abilitati de munca in echipa 

- Disponibilitate de program flexibil 

- Disponibilitatea pentru munca in doua schimburi 

- Raspunderea de starea de curatenie si igiena in sectorul repartizat 

- Raspunde de inventarul incredintat 

- Stie sa foloseasca ustensilele de lucru precum si produsele de curatenie 

- Efectueaza deplasari in interes de serviciu, in limita sarcinilor, atributiilor si 

responsabilitatilor din fisa postului 

- Efecueaza si alte sarcini trasate de catre conducere in limita capacitatii sale fizice si 

intelectuale si a programului de lucru 

- Cunostinte de legislatie specifica locului de munca 

- Cunostinte in domeniul Sanatatii in Munca si PSI 

 

Probe de concurs 
 

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: 

 

1. Selectia dosarelor de inscriere; 

http://www.scoalavalcau.ro/


2. Proba scrisa si proba practica – Scoala Gimnaziala Nr. 1 Valcau de Jos, conform 

calendarului de desfasurare a concursului 

3. Interviul – la sediul Scolii Gimnaziale Nr. 1 Valcau de Jos, conform calendarului de 

desfasurare a concursului 

 

Dosarul de concurs 
 

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine 

urmatoarele documente: 

 

- Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului scolii 

- Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, 

dupa caz; 

- Copiile documentelor care ateste sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta 

efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor 

specifice; 

- Copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa 

ateste vechimea in munca,  

- Cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care 

sa il faca incompatibil cu functia pentru care candideaza 

- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare da catre unitatile 

sanitare abilitate 

- Alte documente relevante desfasurarea concursului 

 

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele 

emitentului si calitatea acestuia, in formatul standartd stabilit de Ministerul Sanatatii 

 

Actele prevazute pentru dosarul de concurs vor fi prezentate si in original in vederea 

verificarii conformitatii copiilor cu acestea 

 

TEMATICA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE 

INGRIJITOR 
 

1. Legea nr. 207/2006 referitoare la apararea impotriva incendiilor 

2. Legea sanatatii si securitatii in munca nr. 319/2006 si normele de aplicare aprobate 

prin HG nr. 1425/2006 

 

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI – INGRIJITOR SCOALA –  
 

DESCRIEREA POSTULUI 

1. Compartimentul administrativ – deservire 

2. Denumirea postului: ingrijitor scoala 

3. Norma de activitate: 40 ore/saptamana 

 

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ: -studii medi 



 

RELAŢII DE MUNCĂ: 

 

-Ierarhice: este subordonat directorului şi administratorului 

-Colaborează: cu întreg personalul de îngrijire  si cadrele didactice din uniatte 

 

SARCINI DE SERVICIU 

Gestionarea bunurilor: 

1.preia sub inventar de la administrator bunurile din clase, holuri,spatii sanitare si 

raspunde de pastrarea si folosirea lor in conditii normale; 

2 preia materialele pentru curatenie; 

3. raspunde de bunurile personale ale elevilor aflate in sala de clasa  pe perioada cand 

acestia sunt la alte activitati. 

Efectuarea lucrarilor de ingrijire a sectorului: 

4.stergerea prafului,maturat,spalat; 

5.scuturarea presurilor ( unde este cazul ); 

6.spalat usi,geamuri,chiuvete,faianta, gresie; 

7.pastrarea instalatiilor sanitare in conditii normale de functionare; 

8.executa lucrari de vopsitorie (cand este cazul); 

9.curatenia salilor de clasa , sala profesorala (zilnic); 

Conservarea bunurilor: 

10.controlul zilnic al usilor ,geamurilor,mobilierului,dusurilor ,robinetelorsi si  

semnalizarea defectiunilor constatate către muncitorii de intretinere. 

  

 SFERA DE RELAŢII: 

 

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 solicitare din partea părinţilor: 

-manifestă solicitudine faţă de părinţii copiilor; 

c).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. 

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; 

 

 



 În funcţie de nevoile specifice unităţii, salariatul se obligă să îndeplinească şi alte 

sarcini repartizate de conducerea unităţii, în condiţiile legii 

 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, 

stabilite prin prezenta Fişă a postului, atrage după sine sancţionarea legală. 

 

Salariul:-conform legislaţiei salarizării bugetare. 

 

 

Director, 

Prof. Mircea Gui 


