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BIBLIOGRAFIE CONCURS ÎNGRIJITOARE 

 
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale 

sunt: 

Studii: Liceul 

Abilități pentru munca în echipă; 

Disponibilitate pentru munca în două schimburi; 

Concursul va consta în: 

-Probă scrisă 

-Interviu 

Punctajul minim obținut la fiecare probă este de 50 puncte. 

Bibliografia specifică postului de îngrijitor: 

-OMENCS nr.5447/2020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare 

a unităților de învățământ preuniversitar cu actualizările și completările ulterioare. 

-Ordinul nr. 1955/1995 din 18/10/1995( actualizat) pentru  aprobarea Normelor de igienă privind 

unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor. 

-Legea nr.319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă - Cap.IV obligațiile 

lucrătorilor  

  

Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente: 

- Cerere înscriere concurs 

- Curriculum Vitae 

- Copie C.I. 

- Copie certificat naștere/căsătorie 

- Copie acte studii/alte documente care atestă pregătirea școlară/Specializări 

- Cartea de muncă/ Adeverințe de vechime de la data de 01.01.2011 

- Cazier/Certificat de integritate comportamentală (original) 

- Adeverință medicală 

 

Toate actele vor fi aduse în dosar cu șină. 

 

 

 



 

     Calendarul concursului : 

Nr.

crt. 

Activități Data 

1 Depunerea dosarelor de concurs 29.06 – 12.07.2022 

Interval orar : 09.00-12.00 Notă: 

Vă rugăm să respectaţi programul 

de depunere a dosarelor. 

2 Selecţia dosarelor de către membri Comisiei de organizare şi desfăşurare a 

concursului 

13.07.2022 

3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 14.07.2022, ora 10.00 

4 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 15.07.2022, orele 10.00-12.00 

5 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 18.07.2022 ora 13.00 

6 Sustinerea probei scrise 21.07.2022, ora 13.00 

7 Afișarea rezultatelor probei scrise 21.07.2022, ora 14.30 

8 Susținerea interviului 21.07.2022 ora 15.00 

9 Afișarea rezultatelor dupa interviu 21.07.2022, ora 17.00 

10 Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise și interviului 21.07.2022, orele 17.30-18.30 

11 Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor 22.07.2022 ora 12.00 

12 Afișarea rezultatului final al concursului 22.07.2022 ora 15.00 

 

Vor fi declarați ,,admiși’’ pentru ocuparea postului vacant, candidații ce vor obține un 

punctaj final ( calculate ca medie a punctajelor obținute la proba scrisă  și interviu) de minim 50 

de puncte. 
 

 


