
 
ANUNŢ 

 

 
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU“ IAŞI, 

organizează concurs pentru ocuparea postului: 

îngrijitoare IG 

(normă întreagă, perioadă determinată-1 an) 

 

Conţinutul dosarului de concurs: 

 

a. Cerere de înscriere la concurs adresată doamnei director; 
b. Copia actului de identitate; 
c. Copia documentelor care atestă nivelul studiilor; 
d. Carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă; 
e. Cazier judiciar; 
f. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 

 mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de medicina muncii şi atestat 
psihologic; 

g. Curriculum vitae; 
h. Recomandare de la ultimul loc de muncă; 

Documentele prevăzute la pct. b, c, d. vor fi prezentate în original, pentru verificarea  

     conformităţii 

 Dosarele de concurs se vor depune până la data de 21.11.2017, între orele 10-16, la  
secretariat - corp B - str. Sf. Plaiesilor nr.09, tel. 0232237539. 

 

 

Condiţii generale: 

 

- Domiciliul în municipiul Iaşi; 
- Să cunoască bine limba română scris şi vorbit; 
- Să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
- Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,  
atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberată de medicul de medicina muncii; 

- Să nu aibă condamnări pentru săvârşirea unor infracţiuni. 
 

 



 

 

 

  Condiţii specifice: 

 

- Studii generale sau medii; 
- Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ; 
- Abilităţi de muncă în echipă; 
- Disponibilitate de program flexibil; 
- Disponibilitate pentru muncă în 2 schimburi; 
- Cunoştinţe despre curăţenia şi igiena la locul de muncă; 
- Cunoştinţe de legislaţie specifice locului de muncă; 
- Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii Securităţii în Muncă şi PSI. 

 

Concursul se va desfăşura la sediul LTE „V.Madgearu“ Iaşi, str. Sf. Plaiesilor nr.09 

 
 Probele de concurs şi calendarul desfăşurării: 

 

- Selecţia dosarelor şi afişarea rezulatelor: 22.11.2017 
- Depunere contestaţii: 22.11.2017, între orele 10-12 
- Afişare rezultate după contestaţii – selecţie dosare- 22.11.2017,ora 14 

Proba scrisă: 23.11.2017, ora 10 

- Afişare rezultate: 23.11.2017, ora 14 
- Depunere contestaţii: 23.11.2017, între orele 14-16 
- Afişare rezultate după contestaţii – proba scrisă: 23.11.2017, ora 17 

 

Proba practica: 

- 24.11.2017, ora 10 (la proba practica participă doar candidaţii care au obţinut minim 
50 pct. la proba scrisă). 

- Afişare rezultate: 24.11.2017, ora 14. 
- Depunere contestaţii: 24.11.2017, între orele 14-15. 

 

Afişare rezultate finale: 

24.11.2017, ora 16. 

 

 

 

 

 



 Bibliografie pentru postul de îngrijitor IG 

 

 Legea nr.319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi  
completările ulterioare; 

 Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor, actualizată; 
 Ordinul nr. 1225/5031/2003 al M.S./MECT privind aprobarea Metodologiei pentru  

organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor 
fundamentale de igienă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Noţiuni fundamentale de igienă. 
 Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ 
 Metode de dezinfecţie şi de dezinsecţie. 

 

DIRECTOR, 

Prof. dr. Laura Maria Carstea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


