
       A N U N Ț

Având  în  vedere  prevederile  Hotărârii  Guvernului  României  nr.286/2011
pentru aprobarea Regulamentului – cadru  privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale
și  a  criteriilor  de  promovare  în  grade sau trepte  profesionale  imediat  superioare  a
persoalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și
completată prin Hotărârea nr.1027/2014,

LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU”

cu sediul în localitatea Cluj Napoca, str. Alexandru Vlahuță, nr. 12-14

Organizează  concurs pentru ocuparea unui  post vacant.

Denumirea postului: ÎNGRIJITOARE

Statutul postului:  vacant

Durata  contractului: nedeterminată

Data și ora desfăşurării concursului: 

 Proba scrisa : 22.11.2022, ora 10.00

 Proba practică: 22.11.2022, ora 11,00

 Interviul: 22.11.2022 ora 12,00

Locul desfăşurării concursului: sediul Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”

Studii: generale( scoala generala- 8 clase)

Data limită de depunere a dosarelor:  14.11.2022 , ora 14,00

Dosarele se pot depune la secretariatul liceului de pe strada Alexandru Vlahuță,
nr. 12 între orele 11,00-,13,00.

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ

LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU”
___________________________________________________

400315 CLUJ-NAPOCA
str. Al. Vlahuță 12-14, tel./fax. 0264-580615

secretariat@liceul-onisifor-ghibu.ro
www.liceul-onisifor-ghibu.ro



Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: 
- telefon:  0731834426
- e-mail: secretariat@liceul-onisifor-ghibu.ro

Condiții  generale  de  participare  la  concurs:

 are cetăţenia română;
 cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 are capacitate deplină de exerciţiu;
 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată

pe baza adeverinței  medicale eliberate de  medicul de familie sau de unități
sanitare abilitate;

 îndeplineşte  condiţiile  de  studiu  şi,  după  caz,  de  vechime  sau  alte  condiții
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 nu  a  fost  condamnat(ă)  definitive  pentru  săvârşirea  unei  infracţiuni  contra
umanităţii, statului sau autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei,  de falsuri a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni  săvârşite  cu  intenţie,  care  ar  face-o  incompatibilă  cu  exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea.

            Dosarele  de  înscriere  la  concurs  vor  cuprinde:

 cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității 
 copia actului de identitate 
 copia certificatului de naştere şi a certificatului de căsătorie
 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
 adeverinţă  care  să  ateste  vechimea  în  muncă/extras  REVISAL  (după

01.01.2011) / copie xerox carte de muncă
 cazierul judiciar, în original 
 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 unităţile sanitare abilitate (adeverinţa conţine, în clar,
numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul  standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii);

 curriculum vitae
 recomandare de la ultimul loc de muncă



Graficul desfăşurării concursului:

În  data  de  16.11.2022  se  va  afişa  rezultatul  selecţiei  dosarelor,  folosind
sintagma "admis" sau "respins",  însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz.

Contestaţiile  cu  privire  la  rezultatul  selecţiei  dosarelor  de  înscriere  se
depun în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la afişarea rezultatelor selecţiei
dosarelor, la secretariatul Liceului Teoretic “Onisifor Ghibu”

 22.11.2022, ora 10,00 –  desfăşurarea probei scrise;
 22.11.2022, ora 11,00 –  desfăşurarea probei practice;
 22.11.2022, ora 12,00 – susținerea interviului;

Punctajul final  se calculează  ca medie aritmetică  a punctajelor  obţinute  la
proba scrisă, proba practică şi interviu.

Comunicarea  rezultatelor  finale  se  face  în  data  de  22.11.2022,  ora  15,00 la
sediul Liceului Teoretic “Onisifor Ghibu”.

După  afişarea  rezultatelor,  candidaţii  nemulţumiţi  pot  face  contestaţie,  în
termen prevazut de caledarul afisat la avizierul și pe site-ul școlii.

Se  consideră  "admis"  la  concurs,  candidatul  care  a  obţinut  cel  mai  mare 
punctaj dintre candidaţii  care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia
să fi obţinut punctajul minim necesar. Ocuparea posturilor de același tip se va face
în ordinea descrescătoare a punctajului.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de: 50
puncte.

Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de îngrijitor-curățenie.
Tematica:

 Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ. Metode de
dezinsecție și dezinfecție.

 Noțiuni fundamentale de igienă.
 Securitatea și sănătatea în muncă și PSI.

Bibliografia:
 Norme de igienă pentru spațiile în care se desfășoară servicii de curățenie
 Legea  sănătății  și  securității  în  muncă  nr.  319/2006  cu  mdificările  și

compleările ulteriare
Cap.IV  –  obligațiile  lucrătorului,  Cap.V  –  supravegherea  sănătății,  Cap.  VI  –
comunicarea, cercearea, înregisrarea și raportarea evenimentelor; Cap.VII – grupuri
sensibile la riscuri


