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ANUNȚ  

 

COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI  

Scoate la concurs post vacant de ÎNGRIJITOR 

pe perioadă nedeterminată  

 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești cu sediul în Municipiul 

Ploiești, Județul Prahova, strada Rudului, nr. 24, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată post contractual de execuţie, vacant, de îngrijitor, cu normă întreagă. 

Organizarea și desfășurarea concursului se fac în conformitate cu prin H.G. nr. 286/2011, 

modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014. 

 

 Dosarul complet se depune la secretariatul Colegiului Economic „Virgil Madgearu”  

Municipiul Ploiești,  situat în strada Rudului,  nr.24, în perioada  14 martie – 25 martie în intervalul 

orar zilnic 11.00-14.00. 

 

Dosarul de concurs va cuprinde: 

1. Curriculum vitae 

2. Cerere 

3. Declarație tip a candidatului că a studiat fișa postului și se angajează să îndeplinească atribuții 

specifice, în situația în care va fi admis; 

4. Carte de identitate original și copie xerox; 

5. Certificat de naștere, original și copii xerox; 

6. Certificat de căsătorie original și copie xerox (dacă este cazul); 

7. Certificat naștere copil, original și copii (dacă este cazul); 

8. Adeverință medicală (de la medicul de familie), iar dacă este admis la concurs fișa medicală 

cu toate analizele, pentru angajare; 

9. Acte de studii original și copie xerox, 

10. Carnet de muncă, original și copie xerox/Extras REVISAL; 

11. Adeverință de vechime în muncă din anul 2011 până în prezent; 

12. Cazier judiciar; 

 

 Condiții generale:  

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 condamnată 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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Condiții specifice post îngrijitor: 

 - studii generale / medii 

 - cunoștințe  privind noțiuni fundamentale de igienă  

            - capacitate de muncă ridicată, 

 - flexibilitate la program 

 - abilități de comunicare, sociabilitate, politețe, toleranta, simt estetic. 

      Constituie un avantaj: 

       -vechime in specialitate, 

       -competente de utilizare calculator. 

 

FIȘA POSTULUI este prevezută în ANEXA 1 

         Tipul probelor de concurs :  

• proba practica (60 de minute) - punctajul este de maxim 100 de puncte, are o pondere de 80% 

din nota de concurs. 

• interviul (15 minute) - punctajul este de maxim 100 de puncte, are o pondere de 20% din nota 

de concurs. 

 

BIBLIOGRAFIE pentru examenul ocupare a postului de ingrijitor 

1. Legea 53/2003 actualizată – codul muncii ,,răspunderea disciplinară” (art.247 – art.252) 

2. ORDIN Nr.1456 pentru aprobarea Normelor de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea, 

instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor 

3. Legea nr. 319 din 2006  a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările 

ulterioare – Cap. IV – Obligaţiile lucrătorilor specifice postului; 

4. Regulament de organizare și funcționare al colegiului. 

 

Concursul va consta în următoarele etape:  - selecţia dosarelor 

        - proba practică  – 100 puncte 

          - interviu – 100 puncte 

 

Calendarul concursului  de ocupare 1 post îngrijitor 

Data Intervalul orar Etapă concurs 

29.03 10.00-12.00 Selecția dosarelor de concurs ale candidaţilor 

12.00 Afişare rezultate selecţie dosare 

12.00-12.30 Depunere contestaţii privind selecţia dosarelor 

14.00 Afişare rezultate soluţionare contestaţii privind selecţia dosarelor 

05.04 10.00-11.00 Susţinerea probei practice 

12.00 Afişarea rezultatelor la proba practică 

12.00-12.30 Depunerea contestaţiilor la proba practică 

13.30 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor la proba practică 

14.00 Susţinerea interviului 

15.30 Afişarea rezultatelor la proba interviului 

16.00 Afişarea rezultatelor finale 

 

 

Director, 

Prof. Cristescu Corina 


