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ANUNŢ 

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă următoarele: 
Liceul Sanitar Antim Ivireanu, Rm.Valcea, Str.Republicii nr.19, Rm.Valcea scoate la 
concurs 1 post vacant de îngrijitor I - pe perioada nedeterminată dupa cum urmeaza: 
Actele necesare: 
- Cerere de inscriere la concurs adresata conducătorului institutiei publice; 
- Actul de identitate/ B.I (original si copie); 
- Certificat de naştere (original si copie); 
- Certificat de căsătorie (original si copie); 

Documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 
specializări (original si copie); 

- Carnetul de munca sau adeverinţe care atesta vechimea in munca in copie si original; 
- Cazier judiciar prin care sa se ateste faptul ca nu are antecedente penale 
- Adeverinţa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare postului eliberata 

cu cel mult 30 zile anterior derulării concursului; 
Curriculum vitae. 

Condiţii de participare: 
> studii medii; 
> vechime în munca - cinci ani; 
> are cetatenie romana sau este cetatean al spaţiului european; 
> cunoaşte limba romana scris si vorbit; 
> are varsta minima reglementata de prevederile legale; 
> are capacitate deplina de exerciţiu; 
> are o stare de sanatate corespunzătoare postului de îngrijitor I - atestata de adeverinţa 

medicala; 
> nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infracţiuni. 

Condiţiile generale si specifice fisei postului de îngrijitor I; 
Tipul probelor de concurs: se vor susţine, proba practica si interviu, 
Informaţii suplimentare la numărul de telefon 0350414833. 
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Calendarul de desfasurare a concursului de 
ÎNGRIJITOR 

Data transmitere - 25.10.2021 

Data publ icăr i i -28.10.2021 

> depunerea dosarelor 29.10.2021-11.11.2021 

> afişarea candidaţilor admişi penrtu susţinerea concursului 19.11.2021 
ora 10.00 

> proba scrisa a concursului în data de 19.11.2021, incepand cu ora 12,00; 

> in data de 19.11.2021, ora 16,00 afişarea rezultatelor; 

> depunerea contestatiilor in data de 22.11.2021, intre orele 8,00-10,00 la 
secretariatul unitatii; 

> in data de 22.11.2021 ora 11,00, afişarea rezultatelor dupa contestatii; 

> proba de practica si interviul vor avea loc in data de 22.11.2021 
incepand cu ora 12.00; 

> în data de 23.11.2021 ora 10,00 afişarea rezultatelor; 

Tematica si bibliografia pentru concurs se vor afişa la sediul si pe seit-ul 
unitatii. 

Relaţii suplimentare la sediul unităţii sau la telefon 0350.414833 / între orele 
0900-1400. 

Preşedintele comisiei 
Prof. Ioana-fcflfer£aula 



Avizat, 

Tematică 
• Reguli de efectuare a curăţeniei în şcoală 
• Metode de dezinsectie si dezinfectie; 
• Noţiuni fundamentale de igienă; 
•Măsuri igienico-sanitare care trebuie respectate în unitatea de învăţământ 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 
• Norme de securitate si sănătate în muncă si PSI. 
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Bibliografie 
• Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viaţă al populaţiei 

• Ordinul nr. 1955/18.10.1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind 
unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor 

• Ordinul nr. 185/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
asigurarea curăţeniei, dezinfecţiei, efectuarea sterilizării şi păstrarea 
sterilitătii obiectelor si materialelor sanitare în unitătile sanitare de stat si 
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privat; 

• ORDINUL nr. 5487 din 31 august 2020, măsurile igienico-sanitare care 
trebuie respectate în unitatea de învăţământ pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusulSARS-CoV-2; 

• Ordinul nr. 3459/28.08.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 
activitătii în cadrul unitătilor/institutiilor de învătământ în condiţii de » > » » > 

siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 
SARS-CoV-2 

• Legea 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare- Codul muncii 

• H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319 din 2006 

• Legea 319/2006 - Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă 

• Legea nr. 307\2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

Preşedinte Comisie de concurs, 
Prof .Ioana Lkffe Paula 


