
CONCURS POST ÎNGRIJITOR 

     Condiții generale: 

Poate ocupa un post contractual vacant, persoana care îndeplinește 

următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare:  

  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale 

Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic 

European şi domiciliul în jud. Neamț; 

       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. 

 

    Condiţiile  specifice:  

– studii medii (școală generală, școală de ucenici, școală profesională, 

învățământ obligatoriu de 10 clase, liceu);  

– disponibilitate pentru program flexibil și în zilele de sâmbătă și 

duminică, dacă este cazul; 

– minim 3 ani vechime în muncă. 
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1. Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă 

privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea 

copiilor şi tinerilor; 
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3. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea 

muncii cu modificările şi completările ulterioare – Cap.IV – 

Obligaţiile lucrătorilor; 

5. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si 

sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

6. Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă 

şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu 
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7. Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul 

XI, Cap.II – Răspunderea disciplinară art.263-268, cu 
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TEMATICA:  

1. Reguli de efectuare a curăţeniei în instituţia de învăţământ. 

2. Noţiuni fundamentale de igienă. 

3. Securitate şi sănătate în muncă şi PSI. 

 

                                 

 

 

 


