ANUNȚ

Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” organizează în data de 12.11.2020 concurs pentru ocuparea pe durata
nedeterminata a postului de îngrijitor curățenie, post de execuție, personal nedidactic.
1. RELAŢII DE MUNCĂ:
a) Ierarhice: este subordonat directorilor unității școlare, administratorului de patrimoniu, membrilor
Consiliului de Administraţie;
b) Funcționale: ISMB, Primărie și alte unități de învățământ.
c) De colaborare : colaboreaza cu cadrele didactice, didactice auxiliare si cu întreg personalul nedidactic;
cu responsabilii cu păstrarea şi utilizarea patrimoniului din cabinete şi laboratoare, din sălile de clasă; cu
serviciul secretariat; cu personalul de pază; cu colectivele de elevi; cu Consiliul Reprezentativ al
Părinţilor; cu chiriași.
OBIECTIV GENERAL AL ACTIVITĂŢII DE MUNCĂ: sprijinirea procesului de îngrijire şi educare
a elevilor între 13 şi 18 ani
OBIECTIV SPECIFIC AL ACTIVITĂŢII DE MUNCĂ: asigurarea igienizării tuturor clădirilor
instituţiei pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ.
2. DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI:
a)
b)
c)
d)

Complexitatea postului: executarea curăţeniei şi a dezinfecţiei;
Necesitatea unor aptitudini deosebite: capacitatea de organizare a muncii;
Condiţiile fizice ale muncii: rezistenta la stres si efort fizic moderat;
Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale (art 89 alin 2 şi art 96 alin
1 –Legea 272/2004 republicată)

3. RESPONSABILITATEA IMPLICATĂ DE POST:
RESPONSABILITĂŢI PERIODICE (BILUNAR SAU SĂPTĂMÂNAL) :
 întreţinerea spaţiilor verzi din curtea şcolii;
 participarea la acţiunile de stingere şi de salvare a bunurilor din patrimoniu în caz de incendiu ;
 supravegherea reparaţiilor efectuate în şcoală sau intervenţia personală în cazuri de excepţie şi în afara
programului zilnic / săptămânal (în week-end), urmând a primi recuperări;
 îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă.
RESPONSABILITĂŢI ZILNICE :
a) Gestionează bunurile:


















preia sub inventar de la administrator bunurile din clase, holuri, spaţii sanitare şi răspunde de păstrarea şi
folosirea lor în condiţii normale;
preia materialele pentru curăţenie;
răspunde de bunurile personale ale elevilor aflate în sălile de clasă pe perioada cât aceştia sunt la alte
activităţi, sau dacă le-au uitat în sălile de clasă.
b) Efectuează lucrări de îngrijire a sectorului:
ştergerea prafului, măturat, spălat;
scuturarea preşurilor, aspirarea mochetelor (unde este cazul);
spălatul uşilor, geamurilor, chiuvetelor, faianţei, mozaicurilor;
păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare;
execută lucrări de vopsire (când este cazul);
curăţenia sălilor de clasă (zilnic), iar o dată pe săptămână spălarea acestora;
curățarea, spălarea și dezinfectarea zilnică a toaletelor;
curățarea și spălarea zilnică a holurilor, scărilor de acces;
curățarea și spălarea zilnică a căilor de acces în școală;
întreținerea plantelor din clase, holuri și curtea școlii;
curățenia în atelierul şcoală;
curățenia în anexele și birourile de la etajul 2;
realizarea reparaţiilor si a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie și gospodărire a unităţii de
învățământ.
c) Conservă bunurile:

Controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, robinetele şi semnalează defecţiunile constatate administratorului
sau muncitorilor de întreţinere.
4. ALTE ATRIBUŢII
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte
sarcini repartizate de angajator, precum şi normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU,
în condiţiile legii:
a) Atribuţii şi obligaţii privind respectarea normelor de sănătate şi securitatea în muncă:
1. fiecare angajat trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa,
precum şi cu instrucţiunile primate din partea angajatorului “astfel încât să nu expună la pericol de accidente şi
îmbolnăviri profesionale atât propria persoanăcât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau de
omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
2. să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi
alte mijloace.
3. să utilizeze corect echipamentele individuale de producţie acordat şi după utilizareae să îl înapoieze sau
să îl pună la locul destinat pentru păstrare.
4. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de Securitate proprii în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor
şi să utilizeze corect aceste dispozitive.
5. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au
motive întemeiate să o considere un pericol pentru secutitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă
a sistemelor de protecţie.
6. să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele de muncă
suferite de propria persoană.

7. să coopereze cu angajatul şi/sau lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a fi posibilă
realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii de muncă şi inspectorii
sanitari pentru protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă.
8, să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite
angajatorului să se asigure ca mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru Securitate şi
şi sănătate în domeniul său de lucru.
9. să îşi însuşască şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
măsurile de aplicare a acestor.
10. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
b) Privind regulamentele / procedurile de lucru:




Cunoaşte şi respectă conţinutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea instituţiei,
Regulamentul intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Codul etic şi procedurile de lucru
specifice;
Păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor de serviciu;
Respectă principiile care stau la baza activităţii instituţiei şi regulile deontologice;
5. SFERA DE RELAŢII:

a) Gradul de solicitare din partea unităţii:
- respectarea Regulamentului intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Codului etic şi a
procedurilor de lucru specifice;
- participarea la instructajul de protecţia muncii şi P.S.I.;
- participarea la instructaje de cunoaştere şi aplicare a normelor igienico-sanitare;
- efectuează controale medicale periodice.
b) Gradul de implicare în executarea atribuţiilor de serviciu:
- utilizarea în mod eficient a resurselor puse la dispoziţie: echipamente, materiale de curăţenie şi
dezinfecţie;
- răspunde cu promptitudine sarcinilor date de conducerea unităţii;
- aduce la cunoştinţa şefului de compartiment orice disfuncţionalităţi apărute în sectorul respectiv;
- posedă abilităţi de muncă în echipă.
c) Comportamentul şi conduita:
- să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă
de colegi;
6. PROGRAMUL DE LUCRU: 07:00-15:00- schimbul 1
14:00-22:00- schimbul 2
Salariul: conform prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare.
Răspunderea disciplinară:
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine
scăderea corespunzătoare a calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.









Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
să cunoască limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exerciţiu;
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;
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
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.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
- studii generale sau medii
- abilități de relaționare și comunicare cu tot personalul școlii
- abilitatea de a lucra în echipă
- disponibilitate pentru program flexibil
- răspunde de curățenia și igiena din sectorul repartizat
- utilizarea corespunzătoare a ustensilelor și materialelor de curățenie
- disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decțt cele trasate prin fișa postului

Actele necesare pentru inscrierea la concurs
 cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
 cazierul judiciar;
 adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de
familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele
care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul se va organiza la sediul instituției conform calendarului următor:
 Perioada de depunere a dosarelor: 23.10.2020 - 11.11.2020, zilnic pâna la ora 14:00
 Desfăşurarea probei scrise: 12.11.2020, ora 08:00
 Probă practică:13.11.2020, ora 08:00
 Interviu: 13.11.2020, ora 10:00
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” sau la tel. 0214130438.
Tematica necesară în vederea susţinerii concursului
1.
2.
3.
4.

Noțiuni fundamentale de igiena.
Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ
Metode de dezinsecție și dezinfecție
Securitate si sanatate in munca și PSI.

Bibliografie
-

Ord. MSP nr.1225/5031/2003 privind notiuni fundamentale de igiena
Legea 319/2006 privind regulile de protectia muncii si PSI
Legea 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor
Atributiile din fișa postului ingrijitorului de curatenie.

