
SCOALA GIMNAZIALA NR. 39 
Cu sediul in Bucuresti, Sos. Colentina, nr. 91, Sectorul 2 organizeaza concurs pentru 

ocuparea postului: de INGRIJITOR-1 post 

• CERINTE:

- Studii : gimnaziale
- Vechime minima in munca: nu este necesara.
- Disponibilitate de a lucra in doua schimburi

• DATA LIMITA PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR: 22.11.2022 ora 14.00
informatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon 021.240.30.25 sau la sediul institutiei 
compartimentul secretariat 

• ACTELE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS
- dosar plic;
- cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, <lupa 

caz si original;
- copia certificatului de nastere si original;
- copia certificatului de casatorie daca este cazul si original;
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor
- acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea

conditiilor specifice si original; 
- copia carnetului de munca/ revisai, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa 

ateste vechimea in munca, in meserie si / sau in specialitatea studiilor; 
- cazierul judiciar in original sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente

penale care sa-I foca incompatibil cu functia pentru care candideaza - candidatul declarant 
admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o de.claratie pe proprie raspundere ca 
nu are antecedente penale are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. 

- adeverinta medicala care sa ateste starea se sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6
luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre
unitatile sanitare abilitate;

- curriculum vitae;
- recomandare de la locul de munca anterior;
- actele de identitate, actele de vechime in munca si actele de studii se prezinta si in 

original.
- opisul dosarului in dublu exemplar (un exemplar se restituie candidatului cu nr. de

înregistrare de la unitate) 

• DATA LIMITA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 22.11.2022 ora 14.00
la Scoala Gimnaziala nr. 39 cu sediul in Bucuresti, Sos. Colentina, nr. 91, sectorul 2 
Compartimentul : Secretariat 
Persoana de contact: Secretar sef - Toma Gabriela 

• CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

are cetăţenia română, cetăţenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

cunoaşte limba română, scris şi vorbit ; 
disponibilitate pentru serviciu de noapte, in schimburi si sarbatori legale la solicitare ; 
are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare; 
are capacitate deplină de exerciţiu; 



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; 
îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; 
nu a fostcondamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură de 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. 

• CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

- Studii : gimnaziale
- Vechime minima in munca: nu este necesara.
- Disponibilitate de a lucra in doua schimburi

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA 

I. BIBLIOGRAFIE:

Pentru concursul organizat în vederea ocupării functiei de ingrijitor: 

I .Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; Cap. IV - Obligaţiile lucrătorilor ; 

2. Legea nr. 477/2004 - Privind codul de conduita a personalului din instituţiile publice;

3. Legea nr. 53/2003 actualizata: Codul muncii „ Răspunderea disciplinară";

4. Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor.

III. TEMATICA:

Pentru concursul organizat în vederea ocupării functiei de ingriiitor : 

I .Reguli de efectuare a curateniei in unitatile de invatamant; 
2.Metode de dezinsectie si dezinfectie;
3.Notiuni fundamentale de igiena;
4.Reguli de efectuare a curateniei in institutia de invatamant;
5 .Securitate si sanatate in munca si PSI..

• PROBELE DE CONCURS:

Probă practica : Scoala Gimnaziala nr. 39 cu sediul în Bucuresti, Sos. Colentina, nr. 
91, sectorul 2, Data : 05.12.2022, Ora: l 0.00. 

Interviu: Scoala Gimnaziala nr. 39 cu sediul in Bucuresti, Sos. Colentina, nr. 91, 
sectoru12 , Data : 08.12.2022 Ora: I 0.00. 



• Graficul de desfasurare a concursului pentru postul de ingrijitor:
Concursul se va desfasura la Scoala Gimnaziala nr. 39 cu sediul in Bucuresti, Sos. 
Colentina, nr. 91, sectorul 2 , dupa cum urmeaza

Etapa de concurs Data/perioada Observaţii 

Depunere dosare de inscriere 09. l l.2022-22.11.2022 Până la ora I 4.00 

Selectarea dosarelor - 23.11.2022-24. l l .2022 Pana la ora 12.00 
verificarea îndeplinirii 
condiţiilor de participare la 
concurs 
Afişarea candidaţilor care 24.11.2022 Pana la ora 14.00 
îndeplinesc condiţiile de 
participare la concurs 

Înregistrarea contestaţiilor 25.11.2022 Pana la ora 14.00 
privind rezultatele selecţiei 
candidaţilor 
Afişarea rezultatelor după 28.11.2022 Pana la ora 12.00 
contestaţii 
PROBA PRACTICA 05.12.2022 ORA 10.00 
Afişarea rezultatelor la proba 05.12.2022 ORA 14.00 
practica 
Depunerea contestaţiilor 06.12.2021 Pana la ora 12.00 
Soluţionarea si afisarea 07.12.2021 Pana la ora 14.00 
contestaţiilor 
INTERVIU 08.12.2022 ORA 10.00 
Afişarea rezultatelor la 08.12.2022 ORA 14.00 
interviu 
Depunerea contestatiilor 09.12.2022 Pana la ora 12.00 
Soluţionarea si afisarea 09.12.2022 Pana la ora I 4. 00 
contestaţii lor, a fi sare rezulate 
finale 


