
Nr.2587/ 17.12.2020 

ANUNŢ 
Colegiul Naţional ”Andrei Şaguna” Braşov organizează concurs în data de 26 ianuarie 2021, ora 
09.30, pentru ocuparea postului vacant de ÎNGRIJITOR - 1 normă, perioadă nedeterminată. 
 
Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art.3 din Regulamentul –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 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (H.G.nr. 286/2011, completata 
cu HG NR.1027/11.11.2014, cu modificările ulterioare) : 
 

 are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;  

 cunoaște limba română, scris și vorbit;  
 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
 are capacitate deplină de exercițiu;  
 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;  
 îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs;  
 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.  

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției 
contractuale sunt:  

 Studii generale/ medii; 
 Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : minim 1 an, 
 Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ; 
 Abilităţi pentru munca în echipă; 
 Disponibilitate pentru program flexibil: 
 Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi 

intelectuale şi a programului de lucru; 
 Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă; 
 Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI.  
  Curs de igiena 

Concursul va consta în următoarele probe:  
Concursul/examenul se va desfășura, la sediul unității școlare și va consta în sustinerea următoarelor 
probe:  

1. Analiza  dosarelor - îndeplinire  condiții; 

2. Proba scrisă; 
3. Proba practică/interviu; 
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Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul unității, până la data de 20.01.2021, orele 15.00  şi 
vor cuprinde următoarele documente :  
1. Cerere  
2. Copie după: 

 Cartea de identitate; 
 Certificat de naştere 
 Documentele care atestă studiile şi îndeplinirea unor condiţii specifice; 
 Carnetul de muncă/ Adeverinţă de vechime în muncă; 

  (Actele prevăzute la pct. 2 vor fi prezentate şi în original în vederea conformităţii copiilor cu acestea). 
3. Cazier judiciar/ Declaraţie pe proprie răspundere; 
(Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe proprie 
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). 
4. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (eliberată cu cel mult 6 
luni înainte de începerea concursului, de către medicul de familie sau de către unităţi sanitare 
abilitate); 
5. Curriculum vitae  

            Îndeplinirea condiţiilor de participare este obligatorie pentru înscrierea la concurs. Fiecare probă 
este eliminatorie, punctajul minim ce trebuie obţinut la fiecare probă fiind de 50 puncte. 

Rezultatul final este media aritmetică între nota la proba scrisă, nota de la proba practică și 
interviu și trebuie să fie minim 50 puncte.  

Candidata declarată reușită (candidata cu punctajul cel mai mare) se încadrează pe perioada 
nedeterminată. 

 

Graficul de desfășurare a concursului 

Concursul se va desfășura la sediul Colegiului Naţional ”Andrei Şaguna” Braşov, str. Sir.Mitropolit 
Andrei Șaguna, nr.1, după cum urmează: 

 

 

Nr 

crt. 

Etapă concurs Data /Perioada  Ora Observații 

1 Depunerea şi selecţia dosarelor de 

înscriere  

04.01.2021 

20.01.2021 

12.00-15.00  

2 Proba scrisă – TEST GRILĂ  26.01.2021 09.30 – 10.30  

3 Proba practică 26.01.2021 11.00  

Interviu 26.01.2021 12.00 

Testarea abilităţilor şi aptitudinilor 
practice necesare, în vederea ocupării 
postului  
Proba practică/interviul nu pot  fi 
contestate 

  

Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului se pot obţine la sediul Colegiului sau  telefon 

0268 419 400. 
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