
  

CONCURS DE OCUPAREA UNUI  POST DE  ÎNGRIJITOR 

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SIBIU, organizează concurs de 

ocupare a unui post vacant de îngrijitor,1/2  normă – perioadă nedeterminată: 

 

Concursul va avea loc pe data de 26.07.2017, ora 10, la sediul CJRAE Sibiu, conform calendarului de desfășurare 

a concursului 

Termenul de depunere a dosarelor este 19.07.2017 ora 15,00, la secretariatul institutiei. 

 

Relatii la telefon 0269/247066, la sediul instituției: Sibiu, str. Turismului nr. 15 sau pe site: www.cjraesibiu.ro 

 

Conditii pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor 

 

 Studii generale sau studii medii 

 Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul instituției 

 Abilități de muncă în echipă 

 Disponibilitate de program flexibil 

 Răspunde de starea de curățenie și igienă 

 Răspunde de inventarul încredințat 

 Știe să folosească ustensile de lucru precum și produsele de curățenie 

 Cunoștințe de legislație specifică a locului de muncă 

 Cunoștințe în domeniul Sănătății Securității în Muncă și PSI 

 Copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă 

 

Probe de concurs 

  Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: 

1. selecția dosarelor de înscriere 

2. proba scrisă și proba practică - la sediul CJRAE Sibiu, conform calendarului de desfășurare a 

concursului  

3. Interviul - la sediul CJRAE Sibiu, conform calendarului de desfășurare a concursului 

 

DOSARUL DE CONCURS 

   Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta  un dosar care va conţine următoarele documente : 

• cerere pentru participare la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare; 

• copie actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale actelor care atestă efectuarea unor specializări, copiile 

documentelor care atestă îndeplinirea îndeplinirea condițiilor specifice; 

• copia carnetului de muncă, conform cu originalul,sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în 

meserie și/sau specialitatea studiilor; 

http://www.cjraesibiu.ro/


• cazier judiciar/ declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția 

pentru care candidează; 

• 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 unitățile sanitare abilitate; 

• curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în prezent; 

• alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;  

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

formatul standard stbilit de Monisterul Sănătății. 

Actele prevăzute de dosarul de concurs vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu 

acestea. 

Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete 

Notă: 

În cazul în care, ulterior publicării anunțului, posturile vor fi blocate printr-un act normativ, concursul se suspendă. 

TEMATICA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE ÎNGRIJITOR 

1. Legea nr. 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor 

2. Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2016 și Normele de aplicare aprobate prin HG nr. 

1425/2006 

 

FIȘA INDIVIDUALĂ A POSTULUI 

 

Postul: ÎNGRIJITOR 

Compartimentul: Personal nedidactic  

Norma de activitate: 20 ore/săptămână 

CERINTE: 

- Studii generale sau studii medii 

 

RELAȚII CU ALTE POSTURI:  

 Ierarhice de subordonare: directorului 

 De colaborare: personalul didactic și didactic auxiliar 

 

PROCESUL DE EVALUARE a performanțelor profesionale individuale se va realiza pe baza următoarelor 

criterii prevăzute la art. 8 alin.(1) din Legea-cadru  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice: 

1. cunoștințe și experiență 

2. complexitate, creativitate si diversitatea activităților 

3. dialog social și comunicare 

4. condiții de muncă 

5. incompatibilități și regimuri speciale 

 

         

       Director,  

Prof.dr. Purcia Valeria Ecaterina 


