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CONCURS  

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR   

DIN SECTORUL BUGETAR PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 

 

Programat la data: 06.02.2015, ora 9:00  

Locatie desfasurare concurs: Iasi, str Sararie, nr. 189, Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”  

Dosarele de înscriere la concurs se depun pana la 29 ianuarie 2015, ora 15.00 la  sediul unitatii, la 

secretariat - str Sararie, nr. 189, Iasi 

 

CONDITII DE PARTICIPARE : 

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din anexa la H.G. nr. 286/2011 cu 

privire la Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzator fucntiilor contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

a) Condiţii specifice:  

- studii generale;  

- rezistenţă la efort, spirit de echipă;  

 

b) Condiţii generale:  

- să fie cetăţean roman sau cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  

- să cunoască limba română, scris şi vorbit;  

- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  

- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;  

- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
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DOSARUL DE INSCRIERE: 

 

Pentru sustinerea concursului de ocupare a postului de ingrijitor, dosarul va cuprinde 

următoarele documente, conform prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 din 

anexa la H.G. nr. 286/2011 cu privire la Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale 

de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator fucntiilor contractual din sectorul 

bugetar, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

 Copie actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa 

caz; 

 Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte privind alte specializari; 

  Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vehimea in munca si in domeniu; 

 Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 

luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre 

unitatile sanitare abilitate; 

 Cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nua re antecedente penale care sa-l 

faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

 Curriculum vitae; 

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se 

certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în 

copii legalizate. 

 

Concursul va consta în:  

 

Selectia dosarelor : 30 ianuarie 2015 

Afisarea rezultatelor la sediul  si pe site-ul Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Iasi 

 

Proba practica:  

6 februarie 2015, ora 9°° 

: Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iași, strada Sararie nr. 189;  

Interviu ;  

data și ora desfășurării: 9 februarie 2015, ora 9°°;  

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Tehnic “Gheorghe Asachi” Iasi  şi la nr. de 

telefon : 0232275980. 

 


