
CONCURS 

PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ÎNGRIJITOR, 

PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ 

 

Școala Primară „Gheorghe Asachi” Iaşi organizează concurs, în baza H.G. nr. 286/2011 şi H.G. 

nr. 1027/2014, pentru ocuparea postului de ÎNGRIJITOR.                     

Concursul are loc în data de 15 decembrie 2017, la sediul unității de învățământ, Bulevardul 

Ștefan cel Mare și Sfânt, Nr. 64.  

Probele de concurs: 

 Proba practică, programată la ora  09.00; 

 Interviul, programat la ora 14.00.  

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii prevăzute de art. 3 din anexa la H.G. nr. 

286/2011 cu privire la Regulamentul-cadru de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant corespunzător funcțiilor contractuale din sectorul bugetar, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

• Studii generale sau medii;  

• Să fie cetăţean român, cu vârsta de cel puţin 18 ani;  

• Apt medical pentru postul de îngrijitor;  

• Să nu aibă antecedente penale. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Școlii Primare „Gheorghe  Asachi”  Iaşi, 

până la data de 08 decembrie 2017, ora 14.00. 

DOSARUL va cuprinde următoarele documente:  

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

• Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor eventuale specializări;  

• Copia carnetului de muncă sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă și în domeniu;  

• Cazier judiciar; 

• Adeverință 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;  

• Recomandare de la ultimul loc de muncă.  

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se 

certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii 

legalizate.  

Bibliografia se afişează la sediul unității de învățământ. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul școlii și la  telefon 0232 410596. 

 

Director, 

Prof. Genoveva Gațu 

 

 


