Nr. 4771 din data 14.07.2021

ANUNŢ
COLEGIUL „N. V. KARPEN”, Bacău, str. Mioriţei, nr. 76, organizează în data de 02.08.2021 concurs
în vederea ocupării următoarelor posturi vacante pe durată determinată:
-

2 posturi îngrijitor

Înscrierile se fac până la data de 21 iulie 2021, ora 1000, la secretariatul şcolii.
Lista persoanelor declarate admise, pentru participarea la concurs (în urma analizei dosarelor), va fi
afişată, la sediul unităţii, pe data de 21 iulie 2021, ora 1500.
Concursul va avea loc pe data de 02 august 2021, ora 1000, la sediul şcolii.
Afisare rezultate concurs: 02 august 2021, ora 1430
Depunere contestaţii: 02 august 2021, intervalul orar 1430-15 30
Afişare rezultate soluţionare contestaţii: 03 august 2021, ora 900
Interviul: : 03 august 2021, ora 1000, la sediul şcolii
Afişare rezultate finale: : 04 august 2021, ora 1200
Relaţii privind bibliografia şi alte detalii suplimentare la tel. 0234/ 586720,

https://portal.ctcnvk.ro/cariere/angajari
Concursul se va desfășura sub forma următoare:
- Proba scrisa (maxim 100 puncte, minim 70 puncte)
- Interviu/ Evaluarea CV-ului (maxim 100 puncte, minim 70 puncte).
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.
Se va considera admis la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au
concurat pe acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, adică minim nota
7(șapte).
Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate
de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la
concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor:

 studii gimnaziale sau studii medii;
 cursuri de calificare în domeniu/atestat
 abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;






abilități de relaționare-comunicare cu copii
abilități de muncă în echipă;
disponibilități de program flexibil;
disponibilitatea de muncă în două schimburi;

 disponibilitate pentru desfăşurarea activităţi în week-end;
 cunoștințe de legislație specifice locului de muncă;






cunoștințe în domeniul Sănătății, Securității în Muncă și PSI;
răspunde de starea de curăţenie şi igienă în sectorul repartizat;
răspunde de inventarul încredinţat;
stie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie;

Dosarul de concurs va cuprinde:
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu
funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă 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 unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae (model european);
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu
acestea

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI , DIN DATA DE 02.08.2021
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR
-Legea 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la sanatate si securitate in munca
-Legea 307/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la aparare impotriva incendiilor
-Legea nr.53/2003-Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare, (drepturile şi obligaţiile salariaţilor,
drepturile şi obligaţiile angajatorului).
-Legea nr.1/2011-legea educaţiei naţionale
-Legea 40/2010 privind modificarile si completarile Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protectia persoanelor

