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Anunț concurs muncitor calificat  

 
COLEGIUL NAŢIONAL „AL. I. CUZA” cu sediul în localitatea FOCŞANI, str. CUZA VODĂ,       

nr. 47, organizează concurs de ocuparea următorul post: 

 

 1 POST ÎNGRIJITOR – post contractual vacant pe perioadă nedeterminată conform 

legislației in vigoare 

 

Concursul se va desfășura la sediul liceului,  Focșani, str. Cuza Vodă, nr. 47,  astfel:  

– Proba scrisă:  05.11.2021  ora 10.00 

- Proba practica : 09.11.2021 ora 10.00 

– Proba interviu : 11.11.2021  ora 10.00 

 

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta dosarul de înscriere care va conține 

următoarele documente, în perioada 14-27.10.2021, la secretariatul unității: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului Colegiului; 

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

caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;  

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau 

în specialitatea studiilor, în copie;  

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (candidatul declarat admis la selecţia 

dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 

târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului); 

f) 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; 

g) curriculum vitae; 

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

 

Relatii referitoare la organizarea concursului  : 

Date contact: 0237 226840, persoană de contact: PLOSCARU CRISTINA – secretar şef 

E-mail: collegecnaic@yahoo.com 

Site: www.cnaic.ro 
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Calendarul de desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor de ingrijitor, durata 

contractului individual de muncă  – perioadă nedeterminată 

Nr. 
crt.  

Etapa de concurs Data/perioada Ora Locația 

1 Depunerea dosarelor candidaților 14-27.10.2021 9.00-14.00 Secretariat  
2 Selecţia dosarelor 28.10.2021 9.00-14.00  

3 Afişarea rezultatelor selecţiei 
dosarelor 

28.10.2021 16.00 Avizier /Site 

4 Depunerea contestaţiilor 29.10.2021 9.00-14.00 Secretariat 

5 Afişarea rezultatelor contestațiilor 29.10.2021 16.00 Avizier/Site 

6 Proba scrisă 05.11.2021 10.00 Sala de examen 
7 Afișarea rezultatelor 05.11.2021 16.00 Avizier/Site 

8 Depunerea contestațiilor în urma 
susținerii probei scrise 

08.11.2021 9.00-13.00 Secretariat 

9 Afișarea rezultatelor contestațiilor 08.11.2021 16.00 Avizier 

10 Proba practică 09.11.2021 10.00 Sala de examen 
11 Afișarea rezultatelor 09.11.2021 16.00 Avizier/Site 

12 Depunerea contestațiilor în urma 
susținerii probei practice 

10.11.2021 9.00-13.00 Secretariat 

13 Afişarea rezultatelor contestaţiilor 10.11.2021 16.00 Avizier/Site 

14 Susţinerea interviului 11.11.2021 10.00 Sala de examen 

15 Afişarea rezultatelor după susţinerea 
interviului 

11.11.2021 16.00 Avizier/Site 

16 Depunerea contestaţiilor în urma 
susţinerii interviului 

12.11.2021 9.00-13.00 Secretariat 

17 Afişarea rezultatelor în urma 
contestaţiilor 

12.11.2021 15.30 Avizier 

18 Afişarea rezultatelor finale 12.11.2021 16.00 Avizier 
 

CONDIȚIILE GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
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CONDIȚIILE SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 

Studii: minim 10 clase 

Vechime: minim 3 ani în muncă; 

Constituie avantaj: domiciliul pe raza Municipiului Focşani şi comunele suburbane (Mândreşti, 

Goleşti, Cîmpineanca, Petreşti, Vînători) 

Disponibilitate pentru munca în două schimburi;  

 

B I B L I O G R A F I E 

 

1. OMENCS nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

2. Ordinul MS nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru 

ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;  

3. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă: Cap. IV – obligaţiile 

lucrătorilor; Cap. V – supravegherea sănătăţii; Cap. VI – comunicarea, cercetarea, 

înregistrarea şi raportarea evenimentelor; Cap. VII – grupuri sensibile la riscuri. 

 

 

 

CONCURSUL VA CONSTA ÎN URMĂTOARELE ETAPE: 

Selecția dosarelor 

Proba scrisă – 100 de puncte 

Proba practică- 100 de puncte 

Interviu – 100 de puncte 

Candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca 

medie aritmetică a celor trei probe. Se pot prezenta la următoarea etapa numai candidații 

declarați admiși la etapa precedenta. 

Se consideră admis candidatul care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare. 


