
 

 

     

                                    ANUNŢ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL 
  

  

 

              Colegiul Naţional de Arte “Dinu Lipatti” cu sediul in localitatea Bucureşti,  str. 

Principatele Unite nr. 63, sector 4, organizeaza concurs pentru ocuparea următoarului post 

contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în 

cadrul instituţiei. 

Denumirea postului –  INGRIJITOR  – post vacant contractual pe o perioadă nedeterminată. 

 

 

Data: ora si locul de desfăşurare: 

 

Data: 27.05.2022,  ora 9.00,  la  sediul  Colegiului Naţional de Arte “Dinu Lipatti” 

 

Proba scrisă: - data de 27.05.2022,  ora 9.00,  la  sediul  Colegiului Naţional de Arte “Dinu 

Lipatti” 

Proba de interviu: - data de 27.05.2022,  ora 12.00,  la  sediul  Colegiului Naţional de Arte 

“Dinu Lipatti” 

 

Data limită pâna la care candidatii vor depune  actele pentru dosarul de concurs este 

24.05.2022,  la  sediul  Colegiului Naţional de Arte “Dinu Lipatti” 

 

Date contact : Secretariatul  Colegiului Naţional de Arte “Dinu Lipatti”, tel : 021.336.35.88 

 

 

                                            Bibliografia: 

 

1. Noţiuni fundamentale de igienă – manual de specialitate. 

2. Ordinul nr. 1955/1995, privind aprobarea normelorde igienă pentru ocrotirea, educarea 

şi instruirea copiilor şi tinerilor (Cap. II şi III); 

 
 

 

                                   Condiţii generale de participare la concurs: 

 are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi are domiciliul în România; 

1. cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

2. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

3. are capacitate deplină de serviciu; 



4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile medicale 

abilitate; 

5. îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

 

                                                  Condiţiile specifice: 

 

1. sa  fie absolvent de studii generale; 

2. capacitate de comunicare foarte bună;(capacitatea de exprimare corectă, scris și oral, în 

Limba Română) 

 

                           Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: 

 

1. cerere de înscriere la concurs; 

2. copia actului de identitate; 

3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor medii şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, calificări; 

4. cazierul judiciar 

5. adeverinţa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare eliberată cu cel 

mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau 

de către unităţile sanitare abilitate. 

6. curriculum vitae Europass 

7.  copie certificat de naştere şi căsătorie (dacă este cazul). (Copiile vor fi însoţite de 

originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea).  

 

Depunerea dosarelor de concurs: perioada  12.05.2022 – 24.05.2022, intre orele  

11:00-14.00, la secretariatul unităţii. 

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai 

sus,atrage respingerea participării la concurs a candidatului. 

 

      Etapele concursului: 

1. selecţia dosarelor de înscriere 

2. proba scrisă – 27.05.2022  ora 9:00 

3. interviul- 27.05.2022  ora 12:00 

 
Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de 
muncă din motivele prevăzute de art.56 lit.g), h) şi art. 61 lit. (a); (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 
-Codul Muncii, republicat; 


