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ANUNT 
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 

INGRIJITORI 

Palatul Copiilor Craiova Craiova, cu sediul în Craiova, str. Simion Barnutiu, nr. 20, judeful 
Dolj, organizeaz� concurs pentru ocuparea functilor contractuale vacante, de ÎNGRIJITOR L 2doua) 
posturi,conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 

CONDI�II DE PARTICIPARE: 

a) are cet�tenia roman�, cet�tenie a altor state membre ale Uniunii Buropene sau a statelor 
apartinând Spa�iului Bconomic European _i domiciliul în Romania; 

b) cunoa_te limba româna, scris _i vorbit; 
c) are vârsta minim� reglementat� de prevederile legale; 
d) are capacitate deplin� de exerci�iu; 
e) are o stare de s�n�tate corespunz�toare postului pentru care candideaz�, atestat� pe baza 

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit�tile sanitare abilitate; 
indepline_te conditile de studii �i de vechime �i condi�tile specifice, potrivit cerin�elor postului 

scos la concurs: 
o studii medii /generale: 
o minim lan vechime în munc�; 

b nu a fost condamnat definitiv pentru s�vår_irea unei infrac�iuni contra umanit��ii, contra 
statului ori contra autorit�fi, de serviciu sau în leg�tur� cu serviciul, care impiedic� înf�ptuirea justi�iei, 
de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savâr_ite cu inten�ie, care ar face-o 
incompatibil� cu exercitarea functiei, cu exceptia situa�iei în care a intervenit reabilitarea. 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE 
Pentru înscrierea la concurs, candida�ii vor prezenta un dosar de concurs care va con�ine 

urm�toarele documente: 
a) cerere de înscriere la concurs adresat� directorului Palatului Copiilor Craiova; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest� identitatea, potrivit legii, dup� 

caz"; 
c)copiile documentelor care s� ateste nivelul studiilor; 

d) carnetul de munc� sau, dup� caz, adeverintele care atest� vechimea în munc�, în copie*, 
e) cazierul judiciar sau o declara�ie pe propria r�spundere c� nu are antecedente penale care 

s�-l fac� incompatibil cu functia pentru care candideaz�**; 
adevering� medical� care s� ateste starea de sån�tate corespunz�toare eliberat� cu cel mult 

6 luni anterior derul�rii concursului de c�re medicul de familie al candidatului sau de c�tre unita�ile 
sanitare abilitate***, 
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g) curricullum vitae; 
Actele prev�zute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate �i în original în vederea verific�rii conformit��ii 

copilor cu acestea. 
in card documentului prev�rut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a 

depus la înscriere o declaratie pe propria r�sprundere c� nu are antecedente penale, are obliga�ia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul carierului judiciar, cel mai taraiu pán� la data desfagurdri primei probea 
concursului. 

BIBLIOGRAFIE: 
Ministerul S�n�t��ii (5.338/01.10.2021) _i 

pentru aprobarea m�surilor de organizare a activit��ii în cadrul 
Ministerul Educa�iei a) Ordin 

(1.082/01.10.2021) 
unit��ilor/institu�iilor de înv���mânt în condi�ii de siguran�� epidemiologic�, anexa "Mäsuri sanitare 
�i de protec�ie în unitä�ile de inv�t�mânt preuniversitar/hanit�gile conexe în perioada pandemiei de 

comun 

Covid-19 
b) Norme de igien� din unit�a�ile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna �i recreerea copiilor 

_i tinerilor, aprobate prin 
34-42 

, art. 1-20, art. 23-25, art 28-31, art. 

c)Ordinul nr. 568/2004 pentru aprobarea Ghidului privind con�inutul tematic al modulelor de 
pregatire a personalului care particip� la cursurile de instruire profesional� privind însu_irea no�iunilor 
fundamentale de igien� - Modulul 2. Servicii de cur��enie în unit��i de asisten�� medicala, colectivit��i 

de copi _i tineri, unit��i de cazare, hoteluri, moteluri, cabane eto 
d) Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind ap�rarea împotriva incendiilor, cu modific�rile _i 

complet�rile ulterioare -Capitolul I, sec�iunea 1 _i sec�tiunea 6 
e) Legea nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectiv� a de_eurilor în institu�ile publice 
Legea nr.319/2006, Legea securit��ii _i s�n�t��ii în munc�, cu modific�rile _i complet�rile 

ulterioare - Capitolul IV 

g) Legea 53/2003-Codul muncii - Titlul XI. R�spunderea juridic�. Capitolul LLI 

TEMATIC�: 
Norme de igien� din unit��ile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna _i recreerea copilor 
_i tinerilor 
Norme privind cur�tenia _i dezinfec�ia: metode, reguli, materiale _i produse utilizate în 
efectuarea cur�tenici; dezinfec�ia prin mijloace fizice _i chimice; igiena personalului; 
Colectarea selectiv� a de_eurilor în institu�iile publice 
Mäsuri privind ap�rarea împotriva incendiilor 
Mäsuri privind îmbun�tájirea securit��ii _i s�n�t�fjii în munc� a lucr�torilor. 

Räspundere disciplinar� pentru personalul angajat 
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DESFA�URAREA CONCURSULUUI 

Tipul probelor de concurs: 
Probä scris� cu durata de 2 ore: test gril�- 25 întreb�ri x 4 puncte = 100 puncte 

Prin proba scris� se testeaz� cuno_tin�ele teoretice necesare ocup�rii postului pentru care se 

organizeaz� concursul. Subiectele pentru proba scris� se stabilesc pe baza bibliografiei a tematicii de 

concurs, astfel încât s� reflecte capacitatea de analiz� _i sintez� a candida�ilor, în concordant� cu nivelul 

_i specificul postului pentru care se organizeaz� concursul. 

Sunt declarai admi_i la proba seris� �i pot participa la proba de interviu candida�ii care au 

obtimut minimum 50 de puncte. 

Proba practica cu durata de 30 de minute 
Proba pratica se realizeaz� conform planului întocmit de comisia de concurs în ziua desf�_ur�rii 

acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. 
Criterile de evaluare pentru stabilirea probei practice sunt: 

a) abilit��i _i cuno_tin�e impuse de func�ie; 
b) capacitatea de analiz� _i sintez�; 
c) motiva�ia candidatului; 
d) comportamentul în situa�iile de criz�; 

e) ini�iativ� _i creativitate. 

Sunt declara�i admi�i la proba pratica candida�ii care au ob�inut minimum 50 de puncte. 

Punctajul final se calculeaz� ca medie aritmetic� a punctajelor obtinute la proba scris� �i proba 

practica. 
Comunicarea rezultatelor la feoare prob� a concursului se face prin specificarea punctajului 

final al fiec�ri candidat _i a men�iunii «admis» sau «respins», prin afi_are la sediul �i pe pagina de 
internet a institu�iei publice organizatoare a concursului www.palatulcopiilorcraiova.ro, în termen de 

maximum ozi lucr�toare de la data finaliz�rii probei. 
Se consider� admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatal 

care a ob�inut cel mai mare punctaj dintre candida�ii care au concurat pentru acela_i post, cu condipa 

ca ace_tia s�fi obsinut punctajul minim necesar. 
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba scris�, 

iar dac� egalitatea se men�ine, candida�ii afla�i în aceast� situa�ie vor fi invita�i la un noua proba practica 
în urma c�ruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câ_tig�tor. 

Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei func�ii contractuale vacante sau temporar 
vacante se consemneaz� în raportul final al concursului. 
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Graficul de desfä_urare a concursului 

Etapa de concurs Data/Perioada 
11.11.2022-22.11.2022 
23.11.2022 Inscrierea -sediul Palatului Copiilor Craiova 

Selectia dosarelor - verificarea condi�iilor de 

participare la concurs 
Afi_area rezultatelor select�rii dosarelor de înscriere 

Inregistrarea contesta�iilor privind rezultatele 

select�rii dosarelor- sediul Palatului Copiilor Craiova 
Solu�ionarea contesta�iilor privind rezultatele 

select�rii dosarelor 
Afi_area rezultatelor select�rii dosarelor de înscriere, 

dup� contesta�ii 
Proba seris� - sediul sediul Palatului Copiilor 

Craiova 
Afi_area rezultatelor în urma sus�inerii probei scrise 

Inregistrarea contesta�iilor privind rezultatele probei 

scrise- sediul sediul Palatului Copiilor Craiova 
Solu�ionarea contestafiilor privind rezultatele probei 08.12.2022 

scrise 
Afi_area rezultatelor în urma sustinerii probei scrise, 

dup� contesta�ii 
Proba pratica sediul Palatului Copiilor Craiova 
Afi_area rezultatelor în urma sus�inerii probei pratice 

Inregistrarea contesta�iilor privind rezultatele probei 

practice- sediul Palatului Copilor Craiova 
Solu�ionarea contesta�iilor privind rezultatele 

interviului 
Afi_area rezultatelor în urma sustinerii probei 
practice, dup� contesta�i 
Afisarea rezultatelor finale 

23.11.2022ora 16,00 
24.11.2022 între orele 08.00-12.00 

24.11.2022 

24.11.2022, ora 16.00 

07.12.2022, ora 10.00 - 12.00 

07.12.2022 ,ora 18.00 
08.12.2022,între orele 08.-12.00 

08.12.2022,ora 18.00 

09.12.2022,ora 10.00 
09.12.2022,ora 18.00 

12.12.2022 între orele 08.00-12.00 

12.12.2022 

13.12.2022 

13.12.2022 

la nr. telefon 
Informa�ii suplimentare pe website-ul www.palatulcopiilorcraiova.ro, 

0351413110 sau pe adresa de e-mail:pccraiova@gmail.com 

DIRECTOR, 
Prof. Eugenia PASCU 
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FI^A INDIVIDUAL� A POSTULUI DE 

ÎNGRIJITOR CUR��ENIE 
Anex� la Contractul Individual de Munc� înregistrat în 

Registrul General de Eviden�� a salaria�ilor cu num�rul 

In temeiul Legii 53/2003-Codul muncii, cu modific�ile _i complet�rile ulterioare. 

Legea 284/2010 art.5 lit.c) _i a Contractului colectiv de munc�, la care subsemnatul 

ader, se încheie azi prezenta fi_� individual� a postului. 

Postul: Ingrijitor 
Cod cor: 911201 
Norm� lucru: 8h 

Numele �i prenumele 

Compartimentul: administrativ - personal nedidactic 

Cerinte a) studii generale , medii 

Relatii: a)de subordonare direct� cu administratorul de patrimoniu al unit��ii 

b)de subordonare fa�� de directorul unitä�ii 

c) de colaborare cu to�i salaria�ii 

Doamna posesor al contractului individual de munc� 

înregistrat sub nr. 

colectiv de munc� , urmätoarele atribu�ii _i sarcini: 
negociaz� în condi�iile art. 60 din contractul 

A) Gestioneaz� bunurile: 

preia sub inventar de la administrator: mobilierul din sälile de cerc, holuri, spa�ii 

sanitare �i r�spunde de p�strarea �i folosirea lor prin respectarea normmelor în vigoare; 

- realizeaz� referat de necesitate _i preia materialele pentru cur��enie de la 

coordonatorul de club, conform graficului realizat de administratorul unit��i; 

in_tiin�eaz� coordonatorii de cerc, colecteaz�, depoziteaz� în cancelaria unitä�ii _i 

räspunde de bunurile personale ale elevilor uitate în s�lile de clas�. 

B) Efectueaz� lucr�ri de îngrijire a sectorului: 

Zilnic, efectueaz� curä�enia �i igienizarea tuturor spa�iilor din CORP A _i CORP B (sålii 

de cerc/holuri/toalete/spa�ii acces), respectând legisla�ia în vigoare în domeniul s�n�t��ii �i 



securit�ii muncii, conform Legii 319/2006 �i în domeniul situa�iilor de urgen�� conform 

Legii 307/2006 (in special privind electrosecuritatea �i lucrul cu focul deschis): 

_tergerea prafului de pe mobilier _i mijloacele didactice conform indica�ilor scrise 

ale coordonatorului de cerc , m�turat, sp�lat podele cu substan��corespunz�toare; 

scuturarea pre_urilor (unde este cazul) 

igienizarea spa�iilor de acces, u_ilor, geamurilor, chiuvetelor, faian�ei, mozaicului; 

p�strarea instala�iilor sanitare în condi�ii normale de igenizare; 

îngrijirea plantelor de interior 

curajenia s�lilor de clas� (zilnic) 

colectarea _i depozitarea gunoiului conform normelor în vigoare 

C)Conserv� bunurile: 

-controleaz� zilnic u_ile, geamurile, mobilierul, robinetele _i semnalizeaz� 

defec�iunile constate administratorului sau muncitorilor de între�inere 

in func�ie de nevoile specifice ale unit��ii de înv���mânt, salariatul se oblig� s� 

indeplineasc� _i alte sarcini repartizate de angajator, în conditiile legi. 

Neindeplinirea sau îndeplnirea necorespunz�toare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin 

fi_a postului, atrage dup� sine sanc�ionarea legalä. 

IL. Obligatiile/atribu�iile profesionale, se remunereaz� corespunz�tor salariul de 
încadrare, conform reglementarilor in vigoare, stabilite la început de an _colar 2022-2023. 

II. Activit��i suplimentare preväzute în încadrarea pe post, efectuate prin ordin de 
serviciu sau prin propria strategie de abordare a activitä�ii: 

N 
Crt. 

Obser-CrH Activitatea Data Recompensat� prin : Director 
vatii 

IV. Activitä�i suplimentare deosebite efectuate cu înalt profesionalism _i cu rezultate 
deosebite ce constituie argumente pentru acordarea 

premiilor/distinctiilor in conformitate cu legisla�ia in vigoare: 
Nr 

Activitatea 

grada�iei de merit sau a 

Obser-
vatii 

Crt Data Recompensat� prin: Director 



V. Activit�ji în comisii/consilii de lucru ale unit��ii: 
Nr. Activitatea 
Crt. 

Obser-
vatii Data Recompensat� prin: Director 

VI. Sanc�iunile primite de angajat Obser-Nr. Motivul sanc�iunii Data Sanctiunea primit� Director 
vatii crt 

Criterii de evaluare: sunt precizate în fisa de evaluare confom ordinului 3860/10.03.2011. 
Capitolele II, V, V _i VI sunt discutate în consiliul de administra�ie, la care sunt invita�i _i cei în 

cauz�. 

Programul zilnie: 

TURA I TURA a Il a 

060-14 00 1200-20cur��enie general� 
în functie de nevoile specifice, ale unit��ii, salariatul se oblig� s� îndeplineasc� _i alte sarcini 

repartizate de conducerea unit��ii în condi�ile legii. 

Sâmbäta _i duminica 80-16 alternativ 


