Nr……..din………………..

ANUNŢ
Liceul Tehnologic Meserii și Servicii, cu sediul în Buzău, str. Bazalt, nr15, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de
ÎNGRIJITOR – 1 normă.
1. Actele necesare pentru înscrierea la concurs
Conform art.6 al Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătiti din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de
concurs care va conține următoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
- copie xerox după certificatul de naștere, certificat căsătorie, cartea de identitate/buletin de
identitate și original;
- copii după actele de studii (diplomă, foaie matricolă, etc) şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condițiilor specifice postului și original;
- adeverință care atestă vechimea în muncă – original;
- cazierul judiciar;
- adeverinţă 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
- curriculum vitae model european;
2.Candidații trebuie să îndeplinească următoarele CONDIŢIILE GENERALE de participare
la concurs
– să fie cetăţean român;
– să cunoască limba română scris şi vorbit;
– să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– capacitate deplină de exerciţiu;
– o stare de sănătate corespunzătoare postului;
– îndeplinește condițiile de studii, de vechime și alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos
la concurs;
– să nu fi suferit vreo condamnare definitivă pentru fapte care l-ar face incompatibil cu funcţia pentru
care candidează;
3. CONDIŢIILE SPECIFICE necesare în vederea participării la concurs și a ocupării
funcției contractuale:
• Studii medii;
• Abilităţi administrative și de de lucru în echipă ;
• Condiții de vechime - nu este cazul;
• Disponibilitate program flexibil/lucru în două schimburi;
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4. Tipul probelor
➢ proba practică
➢ interviu
Probele se vor desfășura la sediul Liceului Tehnologic Meserii și Servicii conform
calendarului:
➢ Proba practică: 11.11.2019, ora 9,00
➢ Interviu: 13.11.2019, ora 9,00
5. Bibliografie pentru concurs:
▪ Legea nr.319/2006 privind privind protecția și securitatea muncii, actualizată cu modificările
și completările ulterioare;
▪ Legea nr.132 din 2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor;
▪ Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică – art.
50 ”Curățarea, dezinfecția, dezinsecția, deratizarea, colectarea și evacuarea deșeurilor”
6. Tematică concurs:
▪ Reguli de efectuare a curățeniei;
▪ Metode de dezinsecție și dezinfecție;
▪ Noțiuni fundamentale de igienă;
▪ Reguli de curățenie a curților interioare (cosirea ierbii, amenajare spații verzi, vopsire copaci);
▪ Reguli de efectuare a lucrărilor de reparații și igienizare periodică/anuală (văruit, vopsit,
reparații mici;
▪ Reguli de întreținere a instalațiilor sanitare în condiții normale de funcționare;
7. Calendarul de desfășurare a concursului
Dosarele de înscriere la concurs se depun conform calendarului între 18.10.– 01.11. 2019
între orele 9 -15,00 la secretariatul Liceului Tehnologic Meserii și Servicii.
Concursul se va desfășura la sediul Liceului Tehnologic Meserii și Servicii, conform
graficului de mai jos:
Etapa de concurs
Data/perioada orară
Publicarea anunțului
18.10.2019
Înscrierea
18.10 - 01.11.2019
Selecția dosarelor de înscriere și afișarea rezultatelor
04.11.2019
Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor
05.11.2019, între 900-1200
Soluționarea contestațiilor
05.11.2019, între 1400-1600
Afișarea soluționării contestațiilor
05.11.2019, ora 1600
Proba practică
11.11.2019, ora 1000
Afișarea rezultatelor
11.11.2019, ora 1600
Depunerea contestațiilor
12.11.2019, între 900-1100
Soluționarea contestațiilor
12.11.2019, între 1300-1600
Afișarea soluționării contestațiilor
12.11.2019, ora 1600
Interviu
13.11.2019, ora 1000
Afișarea rezultatelor
13.11.2019, ora 1200
Depunerea contestațiilor
14.11.2019, între 900 - 1000
Soluționarea contestațiilor
14.11.2019, între 1200 - 1400
Afișarea soluționării contestațiilor
14.11.2019, ora 1500
Afișarea rezultatelor finale
14.11.2019, ora 1600
▪ Candidatii pot contesta numai notele proprii la proba practica.
▪ La interviu partivipa numai candidatii care au obtinut nota 5.oo la proba practica.
▪ Rezultatul final este media aritmetica intre nota la proba practica si nota de la interviu si
trebuie sa fie minim 5(cinci).
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Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele
prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi se vor depune la
Liceului Tehnologic Meserii și Servicii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, mai precis calendarului între
18.10.– 01.11. 2019 între orele 9 -15,00 la secretariatul Liceului Tehnologic Meserii și Servicii.
Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs și bibliografia se pot
obţine la secretariatul Liceului Tehnologic Meserii și Servicii, în zilele lucrătoare, între orele 11,0013,00, începând cu 18.10.2019.

Director,

Secretar,

Prof. Neacșu Aurica

Țiclea Alina Simona
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