
MINISTERUL EDUCAŢIEI 

COLEGIUL TEHNIC ”ALESANDRU PAPIU ILARIAN” 
450090 ~ Zalău, jud. Sălaj, B-dul Mihai Viteazul nr.59 

Tel/Fax 0260/616001 e-mail: ct_apizal@yahoo.com 

 

 

Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău 

organizează, în data de 16.02.2022, ORA 900, concurs pentru ocuparea  

pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de  

ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE (I)  

 
 

Condițiile specifice de participare la concurs: 
 

- nivelul studiilor: studii medii (absolvent scoală profesională sau liceu); 

- vechime în muncă de minim 3 ani.  
 

Pot participa la concurs, cf. art 3 HG 286/2011, persoanele care îndeplinesc 

următoarele condiţii: 

a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunosc limba română, scris și vorbit; 

c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) au capacitate deplină de exercițiu; 

e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice 

potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 

intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a 

intervenit reabilitarea. 
 

 Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care 

va conține urmatoarele documente: 
 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz;  

 c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectua-

rea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 

specifice ale postului solicitate de instituția publică; 

 d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie 

și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar; 

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 



către unitățile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae. 

   La depunerea dosarului, actele prevăzute la lit. b), c), d)  se vor prezenta și în 

original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 
 

Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menţionată, într-un dosar cu 

şină care va fi înregistrat la secretariatul unităţii până la data de: 07.02.2022, ora 

1500. 
 

Concursul se va desfășura în data de 16.02.2022, la ora 900, la sediul unității, din 

Bulevardul Mihai Viteazu Nr.59, Zalău, județul Sălaj. 

Concursul constă în 3 etape succesive: 
 

1 SELECȚIE DOSARE 08.02.2022 ora 9 

afișare rezultate selecție dosare 08.02.2022 ora 12 

contestații selecție dosare 08.02.2022 între orele 12-15 

afișarea rezultatelor finale 09.02.2022 ora 14 

2 PROBA PRACTICĂ 16.02.2022 ora 9 

afișarea rezultatelor la proba practică 16.02.2022 ora 1130 

termenul de depunere a contestației la proba practică 16.01.2022 ora  1130-1200 

afișarea rezultatelor la contestații proba practică 16.01.2022 ora 1230 

3 INTERVIU 16.02.2022 ora 13 

afișarea rezultatelor la interviu 16.02.2022 ora 15 

termenul de depunere a contestației la interviu 17.02.2022 ora 900-1000 

afișarea rezultatelor la contestații 17.02.2022 ora 12 

AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE 17.02.2022 ora 13 
 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Manual de noţiuni fundamentale şi norme de igienă, modulul 2; 

2. Ordinul nr. 1456/25.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile 

pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor (Cap. 1: art. 1, art. 2, art. 

7, art. 10, art. 20); 

3. Ordinul nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 

privind mediul de viaţă al populaţiei (Capitolul VI – Normele de igienă pentru 

unitățile de folosință publică); 

4. Ordinul 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia 

şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii 

procedurilor de curăţenie și dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile 

recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi 

metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei 

acestuia acestuia (Capitolul IV- Sterilizarea).   
 

Relaţiile suplimentare se pot obţine de la secretariatul unităţii sau la telefon nr. 

0260616001 (persoana de contact – Dîrjan Adriana). 
 

 

Director, 

prof. Cozac Alina-Ramona 
 

Afișat, astăzi, 21.01.2022 


