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ANUNȚ 
Concurs de ocupare pentru 1 POST ÎNGRIJITOR,  

durata nedeterminată 
 

 
 LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE TECLU” COPȘA MICĂ organizează în data de 

29.09.2016, începând cu ora 9.00, concurs  pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui 

post vacant de îngrijitor-curățenie (1 post/ 1 normă), în conformitate cu H.G. nr. 

286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale 

de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant. 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS 

Condiţii generale  

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

aparţinând Spaţiului Economic European şi cu domiciliul în România; 

b. Cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit; 

c. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  

d. Are capacitatea deplină de exerciţiu; 

e. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  

f. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g. Nu a fost condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului ori a 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  intervine reabilitarea. 

Condiţii specifice  

a. Studii generale (8 clase) sau studii medii (liceu, învățământ profesional) 

 

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

1. Proba practica 

- Data şi ora desfăşurării: 29.09.2016, ora 9.00 

- Locul desfăşurării: Sediul Liceului Tehnologic „Nicolae Teclu” 

2. Interviu 

- Data şi ora desfăşurării: 29.09.2016, ora 12.00 

- Locul desfăşurării: Sediul Liceului Tehnologic „Nicolae Teclu” 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE  

1.Tematica 

- Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ, 

- Norme de sănătatea și securitatea muncii și apărarea împotriva incendiilor. 

2. Bibliografia 

- Legea nr. 319\2006 referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă; 

- Legea nr. 307\2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor. 

- Ord. MSP nr.1225/5031/2003 privind noțiuni fundamentale de igienă 
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PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS CANDIDATII VOR DEPUNE LA 

SECRETARIATUL UNITĂŢII PÂNĂ LA DATA DE 27.09.2016, ora 13.00 

URMĂTOARELE ACTE: 

 

DOSAR CONCURS: 

- Cerere de înscriere conform modelului care se găsește la secretariatul unității de învățământ 

- Acte de studii – original și copie 

- Copie după cartea de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (în cazul schimbării 

numelui); 

- Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcția pentru care candidează  

- Adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru angajare post îngrijitor” 

- Curriculum vitae; 

- Copie după carnetul de muncă, conform cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă; 

 

CALENDARUL CONCURSULUI  

 

 Etapa Data Interval orar 

1. Depunerea dosarelor de concurs   08.09.2016 – 27.09.2016 09.00 – 13.00 

2. Selecția dosarelor  27.09.2016 13.00 – 15.00 

3. Afișarea listei candidaților admiși 27.09.2016 Până la ora 15.00 

4. 

5. 

Depunerea contestaților privind 

rezultatul selecției dosarelor                               

28.09.2016 09.00 – 13.00 

6. Afișarea rezultatelor soluționarii 

contestatilor                                                         

28.09.2016 Până la ora 15.00 

7. Susținerea probei practice                                                                                   29.09.2016 09.00 – 12.00 

8. Susținerea interviului                                                                                          29.09.2016 12.00 – 15.00 

9. Afișarea rezultatelor 29.09.2016 Până la ora 18.00 

10. Depunerea contestațiilor pentru proba 

practică 

30.09.2016 09.00 – 12.00 

11. Afișarea rezultatelor soluționării 

contestațiilor. 

Afișarea rezultatelor finale 

30.09.2016 Până la ora 14.00 

 

RELATII SUPLIMENTARE la sediul Liceului Tehnologic Nicolae Teclu” Copșa Mică, 

str. Sibiului nr.61, tel.0249840147, mail: grcopsa@yahoo.com. 

 

 

 

 

Director, 

prof. Berger Lucia 
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ANEXĂ – ANUNȚ Concurs de ocupare pentru 1 POST ÎNGRIJITOR, durata nedeterminată 

 

 

 
FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI DE ÎNGRIJITOR 

 

Descrierea postului 
1. Compartimentul administrativ  

2. Denumirea postului: îngrijitor  

3. Norma de activitate: 40 ore/săptămână 

 

Cerinţele postului 

•Studii generale sau studii medii 

 

Relaţii cu alte posturi: 
1. ierarhice de subordonare: directorilor şcolii şi administratorului 

2. de colaborare: elevii de serviciu, profesorul de serviciu, responsabilii de sectoare 

 

Obiectivele specifice postului 
1. Răspunde de starea de curăţenie şi igienă în sectorul repartizat  

2. Respectă cu stricteţe normele de protecţie a muncii şi PSI. 

3. Răspunde de inventarul încredinţat. 

4. Desfășoară activități în oricare din structurile Liceului Tehnologic „Nicolae Teclu”  

5. Îndeplinește în funcţie de nevoile specifice ale unităţii şi alte sarcini repartizate de conducerea 

unităţii în condiţiile legii. 
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