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ANUNŢ  

Colegiul Economic Gheorghe Chiţu din Craiova, judeţul Dolj, organizează  
concurs/examen pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/201 1, 
modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014. 
Denumirea postului 

1. Un post îngrijitor, 1 normă, post contractual vacant pe durată  nedeterminată  
Conditii specifice pentru participare la concurs pentru postul de îngrijitor: 

• studii medii/ şcoală  profesională; 
• vechimea în specialitate constituie avantaj; 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 
• Proba scrisă: data de 16.09.2021, ora 900 
• Proba practică: data de 20.09.202 1, ora 9°° 
• Proba de interviu: data de 2 1 .09.202 1, ora 9°° 

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente: 
a) cerere de inscriere la concurs adresată  conducatorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare. în care se vor menţiona actele cuprinse în dosarul de înscriere; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă  identitatea, potrivit Iegii, 
după 	 caz; 
c) copiile documentelor care să  ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă  efectuarea 
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă  îndeplinirea condiţiilor specifice 
ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
d) 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-I faca incompatibil cu funcţia pentru care candidează; nu a fost condamnată  definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură  cu serviciul, care impiedică  înfăptuireajustitiei, 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. 
f) adeverinţă  medicală  care să  ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată  cu cel mult 6 
Iuni anterior derulării concursului de către medicul de familie aI candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae; 
h) recomandare de la ultimul loc de muncă/ studii 
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Conditii generale de ocupare a posturilor sunt ceie prevă.zute de Art. 3 din 
Regulamentul cadru privind stabilirea principiiior generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: 
a) are cetăţenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 
b) cunoaşte Iimba română, scris si vorbit; 
c) are vârsta minima reglementată  de prevederile Iegale; 
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) îndepiineşte 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 legatură  cu serviciul, care împiedică  înfaptuirea 
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. 

NOTĂ: 
Conform HG 286/2011 sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minim 50 
de puncte la probele scrisă  şi practică  

Documenteie vor fi aduse îndosariate în ordinea menţionată  într-un dosar cu şină. 

PREŞEDINTE COMISIE CONCURS, 
PROF. STANCU - FILIPESUŞRIS.. 
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CALENDARUL CONCURSULUI 

Concursul se va desfăşura Ia sediul Colegiului Economic ,,Gheorghe Chiţu, str. Brestei, nr. 1 0, 
Craiova, conform următorului calendar: 

Nr. crt. Etapa de concurs DatafPerioada Observaţii 
Depunerea dosarelor 23 .08.202 1 -08 .09.202 La secretariatul 

unităţii în 
intervalul orar 
î200 1400  

2.  Selecţia dosarelor 09.09.2021 
Afişarea rezultatelor în urma 
selecţiei dosarelor 

09.09.202 1, până  Ia ora 1 0°° Pagina WEB/ 
avizierul 
unităţi i 

Depunere contestaţii Până  Ia data de 09.09.202 1, ora 
13°° 

La sediul 
unităţii 

Afişarea rezultatelor în urma 
contestaţiilor depuse la etapa de 
selecţie a dosarelor 

09.09.2021, ora 14°° Pagina WEB! 
avizierul 
unităţii 

3.  Proba scrisă  16.09.2021, ora 9°° La sediul 
unităţ i i 

Afişarea rezultatelor la proba scrisă  1 7.09.202 1, ora 9°° Pagina WEB/ 
avizierul 
unităţi i 

Depunerea contestaţiilor în urma 
rezultatelor probei scrise 

17.09.2021, între orele 09°°-12°° La sediul 
unităţi i 

Afişarea rezultatelor în urma 
contestaţiilor depuse la proba scrisă  

1 7.09.202 1, ora l 5°° Pagina WEB/ 
avizierul 
unităţ i i 

4.  Proba practică  20.09.2021, ora 9°° La sediul 
unităţ i i 

Afişarea rezultatelor la proba 
practică  

20.09.2021, ora 12°° Pagina WEB/ 
avizierul 
unităţii 



Preedinte 	ic s 
Prof. Stancu - Fi . 
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Depunerea contestaţiilor în urma 
rezultatelor probei practice 

20.09.2021, între oreie 12001400  La sediul 
unităţii 

Afişarea rezultatelor în urma 
contestaţiilor depuse la proba 
practică  

20.09.202 1, ora Pagina WEB/ 
avizierul 
unităţii 

5.  Proba de interviu 21.09.2021, ora 9°° La sediul 
unităţii 

Afişarea rezultatelor Ia proba de 
interviu 

2 1 .09.202 1, ora 1 2°° Pagina WEB/ 
avizierul 
unităţi i 

Depunerea contestaţiilor în urma 
rezultatelor probei de interviu 

2 1 .09.202 1, între orele 1 2°°- 1 4°° La sediul 
unităţii 

Afişarea rezultatelor în urma 
eontestaţiilor depuse la proba de 
interviu 

2 1 .09.202 1, ora 1 500 Pagina WEB/ 
avizierul 
unităţii 

6.  Afişarea rezultatelor finale 2 1 .09.202 1, ora 1 500 Pagina WEB/ 
avizierul 
unităţi i 

Dosarele de concurs se vor depune Ia secretariatul Colegiului Economic Gheorghe Chiţu din 
Craiova, str. Brestei, nr. 10. 

Pentru informatii suplimentare puteti să  ne contactaţi la telefon 0351/804904. 



INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 
COLEGIUL ECONOMIC 

GHEORGHE CHIŢU CRAIOVA 
Strada Brestei nr. 10, Cod poştal 200420 

Tel: 0351/804904, Fax: 0251414191; CF 5046947 
E-MAIL: cnegchitu@yahoo.com,  WEB: www.cnegchitu.ro,  

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

Tematică  şi Bibliograf.e-concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor 

TEMATICĂ:  

1. Reguli de conduită  în instituţiile publice; 
2. Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ; 
3. Noţiuni fundamentale de igienă; 
4. Metode de dezinsecţie şi dezinfecţie; 
5. Securitate şi sănătate în muncă  şi PSI. 

BIBLIOGRAFIE:  

1. Legea 477 din 2004 privind Codul de conduită  a personalului contractual din autorităţile 
şi instituţiile publice; 

2. Ordin nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă  şi sănătate publică  
privind mediul de viaţă  al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă  din unităţile pentru ocrotirea, 
educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor; 

4. Legea nr. 1 32 din 3 0 iuriie 20 1 0 privind colectarea selectivă  a deşeurilor în instituţiile 
publice; 

5. Ordin comun nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii 
în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă  epidemiologică  
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

6. Legea 3 1 9 din 2006 privind protecţia şi securitatea muncii; 
7. Legea 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi 

completările ulterioare. 
8. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii securităţii şi sănătăţii în muncă  nr. 3 1 9/2006; 


