
Afișat astăzi, 22.07.2016 

 

COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI organizează 

concurs pentru ocuparea a 2 posturi de 

ÎNGRIJITOARE 

 

 cele 2 posturi de îngrijitoare fac parte din categoria personal nedidactic și se încheie contract pe perioadă 

nedeterminată cu perioadă de probă. 

 concursul va consta în următoarele probe: 

o probă practică - Colegiul Național Iași, 16 august 2016, ora 0900 

o interviu – Colegiul Național Iași, 19 august 2016, ora 0900 

 înscrierile la concurs au loc în perioada 25 iulie-5 august 2016, între orele 800-1600 la secretariatul Colegiului 

Național Iași 

 informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul unității școlare www.colegiulnationaliasi.ro și de la 

secretariatul unității, telefon: 0232 214 036. 
 

 

Director, 

Prof. Cristina Diana VÂLCU 

 

 

http://www.colegiulnationaliasi.ro/


Documente necesare pentru înscrierea la concurs (în cazul documentelor în copie se va prezenta și originalul): 

 

a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului unității; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și îndeplinirea condiţiilor; 

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu postul solicitat; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei concursului; 

g) curriculum vitae; 

 

Condiții generale și specifice cerute candidaţilor:  

 Comunicarea interpersonală  

 Perfecţionarea pregătirii profesionale  

 Lucrul în echipă  

 Capacitate deplină de exerciţiu 

 Îndeplinirea condiţiilor de studii (minim generale 

 Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează 

 Vechime – cu sau fără vechime 

 

Director, 

Prof. Cristina Diana VÂLCU 

  



 

Pentru postul de ÎNGRIJITOARE 

BIBLIOGRAFIE: 

 

 LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă 

 LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

 LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - CODUL MUNCII 

 

TEMATICA DE CONCURS: 

 

 norme de protecţia muncii; 

 atribuțiunile personalului care lucrează în postul de inginer de sistem și îngrijitoare; 

 obligațiile lucrătorilor; 

 principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale; 

 protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor; 

 eliminarea factorilor de risc şi accidentare; 

 apărarea împotriva incendiilor. 

 

 

Director, 

Prof. Cristina Diana VÂLCU 

  



 

Calendarul de desfăşurare a concursului 

 
1. Depunerea dosarelor la secretariatul Colegiului Național, Iași – 25 iulie-5 august 2016 (orele 8-16) 

2. Selecția dosarelor de înscriere – 8-9 august 2016 

3. Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor de înscriere – 10 august 2016 

4. Depunerea contestațiilor la etapa „Selecția dosarelor de înscriere” - 11 august 2016 

5. Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor - 12 august 2016 

6. Proba practică – 16 august 2016, orele 0900 

7. Afișarea rezultatelor la proba practică - 17 august 2016 

8. Depunerea contestațiilor la etapa „Proba practică” - 18 august 2016 

9. Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor - 18 august 2016, orele 1600 

10. Interviul – 18 august 2016, orele 0900 

11. Afișarea rezultatelor la interviu – 22 august 2016 

12. Depunerea contestațiilor la etapa „Interviu” - 23 august 2016 

13. Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor - 24 august 2016 

14. Afișarea rezultatelor finale - 25 august 2016 

 

Director, 

Prof. Cristina Diana VÂLCU 


