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2552/23.06.2022

Angajare ÎNGRIJITOR la Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I", Bucureşti:

Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I", cu sediul in

Bucureşti,

Tel/Fax: 0212207795, E-mail: colegiulmihai@yahoo.com,

str.Butuceni 10, sectorl,

organizează

concurs de recrutare

pentru ocuparea postului contractual vacant de Îngrijitor, perioadă nedeterminată, studii
medii .
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzator

funcţiilor

contractuale

şi

a criteriilor de

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta
un dosar de concurs care va conţine urmatoarele documente:

a.

cererea de înscriere la concurs

adresată

conducatorului 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

efectuarea unor
condiţiilor

d.

specializări,

să

ateste nivelul studiilor

precum

şi

şi

ale altor acte care

copiile documentelor care

specifice ale postului solicitat de autoritatea sau instituţia

atestă

atestă

îndeplinirea

publică;

carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în

muncă,

în

meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

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.

adeverinţa medicală

care sa ateste starea de

sănătate

cu cel mult 6 luni anterior derular.ii concursului de

corespunzatoare

către

eliberată

medicul de familie al

candidatului sau de catre unităţile sanitare abilitate;
g.

curriculum vitae.

h.

declaraţie

funcţii

de conducere

pe propria

răspundere

privind legaturi de rudenie cu

angajaţii

în
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i.

opisul dosarului în dublu exemplar; un exemplar se restituie candidatului cu

înregistrarea înscrierii la concurs.
Adeverinţa

care

atestă

starea de

sănătate conţine,

în clar,

numărul,

data, numele

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie raspundere că nu are
antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la
obligaţia

selecţia

dosarelor, acesta are

de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu

pâna la data desfăşurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă vor fi
prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Documentele vor fi depuse într-un dosar la sediul

instituţiei,

departamentul secretariat,

(0784205192/0757020959 dna secretara Moldoveanu Gabriela) în perioada 30.06.2022 13.07.2022, interval orar 9.00-15.00.
Relaţii

suplimentare se obţin la telefon tel: 0723614827,

persoană

de contact Badiu Anca.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele
condiţii

generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului

nr. 286 din 23 martie 2011 , cu modificările

a) are

cetăţenia română, cetăţenie

a statelor aparţinând

Spaţiului

şi completările

ulterioare:

a altor state membre ale Uniunii Europene sau

Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaste limba româna, scris şi vorbit;
c) are vârsta

minimă reglementată

de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de
atestată

pe baza

sănătate

adeverinţei

corespunzatoare postului pentru care

candidează,

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 condamnat definitiv pentru
umanităţii,

care

contra statului ori contra

împiedică

înfaptuirea

justiţiei,

autorităţii,

savârşirea

unei

de serviciu sau în

de fals ori a unor fapte de

infracţiuni

legătura

corupţie

contra

cu serviciul,
sau a unei
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infracţiuni săvârşite
excepţia situaţiei

Condiţiile

cu

intenţie,

care ar face-o

incompatibilă

cu exercitarea

funcţiei,

cu

în care a intervenit reabilitarea.

specifice necesare în vederea

participării

la concurs

şi

a

ocupării funcţiei

contractuale sunt:
a) Studii medii
b) Vechime in specialitate-nu este cazul

Concursul se va
consta în:

desfăşura

la sediul

instituţiei

din str.Butuceni 10,sector 1,

•

proba scrisă:25 iulie 2022, ora 10.00 -12.00;

•

proba interviu: 27 IULIE 2022, ora 11.00.

Bucureşti şi

va

Bibliografia stabilită pentru concurs:

1.
2.
3.
4.
5.

Legea 1/ 2011 - Legea Educaţiei Naţionale;
O.M.E.C. 5447/2020- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar;
Legea 53/ 2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, modificările şi
completările ulterioare
Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendilor, modificările şi completările
ulterioare

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Nr.
Etapa de concurs
crt
1.
Publicarea anuntului
2. Depunerea dosarelor de
înscriere

3.

Verificarea şi validarea
dosarelor

4.

Afişarea

5.

rezultatelor selectării
dosarelor de înscriere
Depunerea contestaţiilor
privind rezultatul selecţiei
dosarelor

Observaţii

Data /perioada
29.06.2022
30.06.202213.07.2022
Interval orar
9.00-15.00
14.07.2022

14.07.2022
Ora 11.00
14.07.2022
interval orar
11.00-13.00

La secretariatul unităţii

Comisia de concurs verifică,
selectează şi validează dosarele
depuse.
La sediul unităţii şi pe site-ul
instituţiei.

La secretariatul unităţii
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6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Afişarea

La sediul unităţii

contestaţiile

instituţiei.

14.07.2022
Ora 16.00
25.07.2022
interval orar
10.00-12.00
Afişarea rezultatelor probei
25.07.2022
Ora 14.00
scrise
Depunerea contestaţiilor
25.07.2022
privind rezultatul probei
interval orar
scrise
14.00-16.00
Afişarea rezultatelor la
26.07.2022
contestatiile depuse
Ora 10.00
Susţinere interviu
27.07.2022
Ora 11.00
Afişarea rezultatelor probei de
27.07.2022
interviu
Ora 14.00
Depunerea contestaţiilor
27.07.2022
privind rezultatul probei de
interval orar
interviu
14.00-16.00
Afişarea rezultatelor la
28.07.2022
contestaţiile depuse
Ora 10.00
Afişarea rezultatelor finale
28.07.2022
Ora 12.00
rezultatelor la
depuse.
Sustinerea probei scrise

Relaţii

şi

pe site-ul

La sediul unităţii şcolare

La sediul unităţii şi pe site-ul
instituţiei.

La secretariatul unităţii

La sediul unităţii şi pe site-ul
instituţiei.

La sediul unităţii şcolare
La sediul unităţii şi pe site-ul
instituţiei.

La secretariatul unităţii

La sediul unităţii şi pe site-ul
instituţiei.

La sediul unităţii şi pe site-ul
institutiei.

suplimentare se pot obţine la, Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I", cu sediul in
Bucureşti, strada Butuceni, nr.IO, sector 1, Tel/Fax:0212207795.

COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR „MIHAI I"
FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI
Îngrijitor

34/04.01.2022

În temeiul Legii educaţiei naţionale (Legea nr. 1/ 2011 ), 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.
Numele şi prenumele _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Denumirea postului: îngrijitor
Decizia de numire
-------------------------Numărul de ore sarcini de serviciu
- - - - -- - - - - - - - - - -- --Compartimentul: personal nedidactic
Cerinţe

•
•

Studii: medii
vechime
Relaţii

•
•
•

profesionale

ierarhice de subordonare: director, director adjunct, administrator financiar
(responsabil compartiment),
de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic,
de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi la care participă ca delegat.

I. Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând _ l _ normă de bază corespunzătoare
unei părţi de _ l_ din salariul de bază, stabilite la data de _ _/_ _/_ __
• Obiectiv general: asigurarea curăţeniei în şcoală şi în jurul acesteia.
• Obiectiv specific: gestionarea şi conservarea bunurilor, efectuarea lucrărilor de
îngrijire şi igienizarea a spaţiului şcolar.
•

Atribuţii specifice postului:

a)

Gestionează bunurile:

preia sub inventar de la director bunurile din clase, holuri, spaţii sanitare şi
răspunde de păstrarea şi folosirea lor în condiţii normale;
• preia materialele pentru curăţenie ;
• răspunde de bunurile personale ale elevilor aflate în sălile de clasă pe
perioada cât aceştia sunt la alte activităţi.
b) Efectuează lucrări de îngrijire a sectorului:
• ştergerea prafului, măturat, spălat;
• scuturarea preşurilor (unde este cazul);
• igienizarea grupurilor sanitare,a holurilor si casa scarilor
• spălatul uşilor, geamurilor, chiuvetelor, faianţei, mozaicurilor;
• păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare;
• execută lucrări de vopsitorie (când este cazul);
•

•

curăţenia sălilor de clasă (zilnic), cabinete,laboratoare
măturat, şters praful, debarasarea băncilor, spălat (dacă este

si sala sport:
cazul);

holurilor (zilnic): măturat, spălat;
curăţenia cabinetelor direcţiunii, secretariatului, cancelariei (zilnic).
c) Conservă bunurile:
• controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, duşurile, robinetele
semnalează defecţiunile constatate muncitorului de întreţinere.
• Programul zilnic: 7.00-15.00 /13:00-21 :00
II. Alte atribuţii
•
•

curăţenia

ş1

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, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:

•
•
Răspunderea disciplinară

după

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage
sine diminuarea calificativului şi/ sau sancţionarea disiciplinară, conform prevederilor

legii.

DIRECTOR, Prof. BEBE CRISTIAN AURELIAN
(semnătura, ştampila)

Semnătura

titularului de luare la cunoştinţă,
(semnătura)

DATA - -I- -I- - -

