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ANUNȚ  

ANGAJARE ÎNGRIJITOR – 

PERIOADĂ DETERMINATĂ 

 

o Angajator:  Școala Gimnazială “Dimitrie A Sturdza” Iași  

o Tip angajator: Instituții locale 

o Categoria postului: Funcție contractuală 

o Județ: Iași  

o Tipul postului: perioadă determinată  

o Nivelul postului: Funcții de execuție 

Școala Gimnazială “Dimitrie A Sturdza” Iași organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției 

contractuale de execuție temporar vacante, de îngrijitor. 

Condiții generale pentru a ocupa un post contractual  temporar vacant, conform art. 3 al Regulamentului-cadru 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului 

Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) 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; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului 

scos la concurs; 

g) 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. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: 

o Studii medii 

http://posturi.gov.ro/angajator/institutii-locale/
http://posturi.gov.ro/categoria-postului/functie-contractuala/
http://posturi.gov.ro/judetul/iasi/
http://posturi.gov.ro/nivel/functii-de-executie/
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o Vechime în muncă minim 1 an 

o Persoană comunicativă, organizată, responsabilă, rezistentă la stres, rezistentă la efort, spirit de echipă 

Calendarul de desfășurare a concursului de ocupare a postului de administrator de patrimoniu 

Nr. 

Crt. 

Etapa de concurs Data/perioada Intervalul 

orar 

Locul 

desfășurării 

1 Depunerea  dosarelor de concurs 
20 - 25 ianuarie 2022 

8.00-14.00 secretariat 

2 Selecția dosarelor 25-26.01.2022 10.00-14.00 Sala de examen 

3 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 27.01.2022 14.00-15.00 avizier 

4 Depunerea contestațiilor privind selecția 

dosarelor 

28.01.2022 10.00-14.00 secretariat 

5 Afișarea rezultatelor contestațiilor privind 

selecția dosarelor 

1.02.2022 14.00-15.00 avizier 

6 Proba practică 3.02.2022 ora 10.00 Spații școală 

7 Afișarea rezultatelor de la proba practică 3.02.2022 Ora 12.00 avizier 

8 Depunerea contestațiilor 3.02.2022 12.00-16.00 secretariat 

9 Afișarea rezultatelor după contestații la 

proba scrisă 

4.02.2022 8.00 avizier 

10 Proba scrisă 4.02.2022 Ora 10.00 Sala de examen 

11  Proba interviu 4.02.2022 
ora 12.00 

Sala de examen 

12 Afișarea rezultatelor la proba scrisă și 

interviu 

5.02.2022 
Ora 14.00 

avizier 

13 Depunerea contestațiilor la proba scrisă și 

interviu 

5.02.2022 
14.00-16.00 

 

14 Afișarea rezultatelor după contestații la 

proba scrisă și interviu 

6.02.2022 
Ora 10.00 

avizier 

15 Afișarea rezultatelor finale 6.02.2022 
Ora 10.00 

avizier 

 

 

 

Dosarul de concurs  va conține următoarele documente: 

(Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice) 
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1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției; 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 

precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de 

autoritatea sau instituția publică; 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea 

studiilor, în copie; 

5. cazierul judiciar; 

6. 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; 

7. curriculum vitae. 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele 

care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

Relații suplimentare se obțin la sediul Școlii Gimnaziale “Dimitrie A Sturdza” Iași, Strada Cetățuia nr. 3, 

telefon 0232/229.855 

 

Director, 

Prof. Mocanu Elena 
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Tematica pentru  concursul de ocupare a postului de îngrijitor 

 

1. Reguli de efectuare a curăţeniei în instituţia de învăţământ 

2. Noţiuni fundamentale de igienă 

3. Securitate şi sănătate în muncă şi PSI 

4. Metode de dezinfecție și dezinsecție 

 

Bibliografie pentru   concursul de ocupare a postului de îngrijitor 

1. Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi 

instruirea copiilor şi tinerilor; 

2. Legea nr. 477 din 2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile 

publice – Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7; 

3. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare – 

Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor; 

5. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si 

sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 

populaţiei cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap.II – Răspunderea disciplinară art.263-268, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

8. OMEN-OMS nr.5196/1756/2021- Ordinul nr. 5.196/1.756/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

9. Fișa postului 
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FIŞA POSTULUI 

ÎNGRIJITOR  

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Dimitrie A. Sturdza Iași  

 În temeiul Legii educaţiei naţionale (Legea nr. 1/ 2011), cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 

53/2003 de aprobare a Codului Muncii cu modificările şi completările ulterioare şi al contractului individual de 

muncă, înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr……………………, se încheie astăzi 

………………….prezenta fişă a postului.  

Cod C.O.R. 5312 

NUMELE ŞI PRENUMELE:  

DENUMIREA POSTULUI: ÎNGRIJITOR 

DECIZIE DE NUMIRE PE POST:........................... 

                                                           

OBIECTIVE SPECIFICE  ACTIVITĂŢII DE MUNCĂ: 

 Asigurarea curățeniei atât ăn interiorul școlii cât și în exteriorul ei 

 Gestionarea și conservarea bunurilor din spațiul școlar  

COMPARTIMENTUL:NEDIDACTIC 

NIVELUL POSTULUI: de execuţie 

NUMĂR ORE SARCINI SERVICIU: 8 ore/zi – 40 ore/săptămână 

PROGRAM DE LUCRU: Tura I – 06.00-14.00/ Tura II-13.00-21.00 

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ: - Gimnaziale/Liceale 

STUDII SPECIFICE POSTULUI: Curs de instruire privind însuşirea ,,Noţiunilor fundamentale de igienă/Servicii 

de curăţenie, în unităţi de asistenţă medicală, colectivităţi de copii şi tineri, unităţi de cazare”. 

 

1.RELAŢII DE MUNCĂ: 

 ierarhice de subordonare: director, director adjunct, administrator, 

 de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic, 

 

2.DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI: 

 

  a).Complexitatea postului: 

-executarea curăţeniei şi a dezinfecţiei în unitatea de : Școala Gimnazială Dimitrie A. Sturdza Iași - pe sectorul de 

lucru repartizat în funcție de nevoile unității școlare; 

 



 

                       Şcoala Gimnazială “Dimitrie A. Sturdza”, Iaşi                                                      

                             Str. Cetăţuia, Nr. 3, Iaşi                                             

                            Tel/Fax: 0232/229855        

                                e-mail: contact@scoaladasturdza.ro                                   

    
b).Necesitatea unor aptitudini deosebite: 

-afectivitate faţă de copii; 

-empatie ; 

-capacitatea de organizare a muncii; 

c).Condiţiile fizice ale muncii: 

-activitatea îngrijitoarei de curăţenie se desfăşoară atât în interiorul,  în curtea acesteia și în sala de sport. 

- rezistență la stres și efort mediu 

3.RESPONSABILITATEA IMPLICATĂ DE POST: 

-asumarea responsabilităţii în îngrijirea spațiilor școlare şi asigurarea securităţii elevilor; 

-asumarea responsabilităţii în păstrarea şi întreţinerea curăţeniei, a materialelor şi a mijloacelor din dotare. 

4. SFERA DE RELAŢII: 

a).Gradul de solicitare din partea unităţii: 

-respectarea Regulamentului Intern și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Unității; 

-participarea la instructajele de SSM și SU.; 

-participarea la instructaje de cunoaştere şi aplicare a normelor igienico-sanitare; 

-efectuarea controlului medical și psihologic, anual. 

b).Gradul de solicitare din partea părinţilor: 

-manifestă solicitudine faţă de părinţii elevilor; 

c).Gradul de implicare în executarea atribuţiilor de serviciu: 

-utilizarea în mod eficient a resurselor puse la dispoziţia: echipamente, materiale de curăţenie şi dezinfecţie, 

instrumente de lucru. 

- 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; 

- să manifeste respect faţă de persoanele cu care intră în contact. 

5.SECTORUL DE CURĂŢENIE ŞI ÎNGRIJIRE: 

Suprafaţa din următoarele spaţii:............................................................ 

6. SARCINI DE SERVICIU 

a. GESTIONAREA BUNURILOR: 
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 preia sub inventar de la administrator, bunurile din sălile de clasă, holuri, grupuri sanitare, curte şi răspunde de 

păstrarea și folosirea lor în condiții normale; 

 preia materialele de curăţenie, echipamentul de muncă și echipamentul de protecție, pe bază de bon de 

consum, de la administrator; 

 răspunde de bunurile personale ale elevilor uitate în sălile de clasă. 

 

b. EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE ÎNGRIJIRE A SECTORULUI: 

 igienizarea sălilor de clasă(zilnic):măturat, șters praful, curățarea băncilor, spălat, aruncarea gunoiului, 

spălarea coșurilor de gunoi; 

 igienizarea holurilor (zilnic): măturat, spălat linoleum, întreținerea curățeniei lambriului, a caloriferelor și 

a pervazurilor; 

 igienizarea grupurilor sanitare (zilnic): spălar wc-uri, chiuvete, faianță, gresie, uși, coșuri de gunoi; 

 igienizarea geamurilor, în timpul vacanțelor; 

 igienizarea sălii de sport:sală, vestiare, hol, cabinete, grupuri sanitare 

 igienizarea ușilor, a geamurilor, a lambriului și a propagandei vizuale ori de câte ori este nevoie; 

 igienizarea cabinetelor (zilnic); 

 igienizarea curții școlii;aerisirea zilnică a tuturor spațiilor din școală; 

 scuturarea/ spălarea ștergătoarelor de la intrarea în școală/ sala de sport; 

 executarea unor mici lucrări de vopsitorie, văruire (când este cazul); 

 

c. CONSERVAREA BUNURILOR: 

 

 controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, robineții, W.C.-urile şi consemnează defecțiunile în Registrul de 

semnalare defecțiuni; 

 păstrează instalațiile sanitare în condiții normale de funcționare. 

 

Programul zilnic: 

Tura I: 6.00-14.00 cu 20 de minute pauză de masă 

Tura II: 13.00-21.00 cu 20 de minute pauză de masă 

   7. ALTE ATRIBUŢII: 

         În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini 

repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, și situații de 

urgență (SSM și SU) în condiţiile legii:  

 ________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 ________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

8. RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ 

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin prezenta Fişă a 

postului, atrage după sine sancţionarea legală. 

9. Salariul:-conform legislaţiei salarizării bugetare. 
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 DIRECTOR,                                                                                     SALARIAT, 

 

DATA     Am luat la cunoştinţă, 

                           

ANEXA la FIȘA POSTULUI  

 

Atribuții şi obligaţii ale lucrătorilor pe linie de sănătate și securitate în muncă (SSM) 

 

Obligaţiile şi atribuţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă conform Lg. 319/06, art. 22, 23: 

1). Fiecare lucrator trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu 

instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnavire 

profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul 

procesului de muncă. 

 2). În mod deosebit, lucrătorii au urmatoarele obligaţii: 

a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace 

de producţie; 

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la 

locul destinat pentru păstrare; 

c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de 

securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect 

aceste dispozitive; 

d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucratorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive 

întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucratorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor 

de protecţie; 

e) să aducă la cunoştinţa conducatorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria 

persoană; 

f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă 

realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de catre inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia 

sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului 

să se asigure ca mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în 

domeniul său de activitate; 

h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaăiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi masurile de 

aplicare a acestora; 

i) să dea relatiile solicitate de catre inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 

 

Atribuții și obligaţii ale salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă (SU) 
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a) Să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă , de 

administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 

b) Să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit 

instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 

c) Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva 

incendiilor; 

d)  Să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare 

împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice 

defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor; 

e) Să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are 

atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

f)  Să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol 

iminent de incendiu. 

g)  Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea 

incendiilor. 

Nume și prenume angajat                                                             

Semnatura         ……………………………                                                                        

 

 

 


