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CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  ÎNGRIJITOR ŞCOALĂ, PERIOADĂ 
NEDETERMINATĂ DIN SECTORUL BUGETAR  

 
 Liceul Tehnologic ” Dorin Pavel” Alba Iulia, în temeiul HG 286/2011 cu completările și 
modificările ulterioare, în perioada 03.09.- 02.10.2021organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată   a funcțiilor contractual de execuție vacante, îngrijitor şcoală – 2 
posturi,  după cum urmează: 
 
CONDIŢII DE PARTICIPARE: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiții prevăzute de art. 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286 
din 23 martie 2011 cu privire la Regulamentul-cadru, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual din sectorul bugetar, cu 
modificările și completările ulterioare. 

a)  Condiții generale: 
 are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România cunoaşte 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. 

 
 

b) Condiţii specifice: 
 Studii – medii (şcoală generală, şcoala de ucenici, şcoala profesională, învăţământ obligatoriu de 10 

clase); 
 Disponibilitate în a lucra în două schimburi; 
 Alte cerinte specifice:  

 cerinte medicale: apt din punct de vedere medical; 
 cerinte psihice: integritate psiho-motorie; 

 
PROGRAMUL DE LUCRU 
Schimbul I: 06-14; Schimbul II: 12-20 
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Actele necesare pentru inscrierea la concurs 

 cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare; 
 curriculum vitae 
 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 sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

 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; 

 recomandare de la ultimul loc de muncă poate constitui un avantaj. 
 
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în 

cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a 
concursului. 

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. 
 
BIBLIOGRAFIA 

- LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările 
ulterioare; 

- LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările 
ulterioare ; 

- LEGEA 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 
republicată; 

- LEGEA 40/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

- LEGEA nr.132/30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice; 
- LEGEA477/2004 PRIVIND Codul de conduit a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice; 
- Norme specific de igienă în instituţii bugetare. 

TEMATICA 
- Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ; 
- Metode de dezinsecţie şi dezinfecţie; 
- Noţiuni fundamentale de igienă; 
- Reguli de efectuare a curăţeniei în instituţia de învăţământ; 
- Securitate şi sănătate în muncă şi PSI. 

 
 

Director, 
Prof. Jana POPA  
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GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 
2 POSTURI  - îngrijitor şcoală   

Concursul se va desfășura la sediul unității Liceului Tehnologic Dorin Pavel, str. Tudor Vladimirescu,  
nr. 39 după cum urmează: 
 

 
 

*       Eventualele contestații se depun la sediul liceului în perioada menționată în grafic. 
**    IMPORTANT- Pentru a fi declarat ADMIS la o probă, candidatul trebuie să obţină minim 50 puncte 
din 100. Un candidat declarat RESPINS la o probă nu mai poate participa la următoarele probe. 
***Candidatul declarat reușit , va fi candidatul cu media cea mai mare. 
****Candidatul declarat reuşit se încadrează pe perioadă  nedeterminată. 

Relaţii suplimentare la sediul: Liceul Tehnologic Dorin Pavel, Alba Iulia str. Tudor Vladimirescu  nr.39  
Alba Iulia, serviciul secretariat, la tel. 0258816938,   e-mail: dp.alba@isjalba.ro 

Etapa de concurs Data/perioada Observații 

ANUNT MONITOR OFICIAL 02.09.2021  
Înscriere 03.09 -20.09.2021  până la ora 12 Dosarele se 

depun 
complete 

Selecția dosarelor - verificarea îndeplinirii 
condițiilor de participarea la concurs 

24.09.2021 interval orar 14,00-16,00  

Afișarea candidaților care îndeplinesc condițiile 
de participarea la concurs 

24.09.2021 ora 16,00  

Înregistrarea  contestațiilor privind rezultatele 
selecției dosarelor depuse 

25.09.2021  interval orar 10,00-12,00  

Soluționarea contestațiilor 25.09.2021  interval orar 14,00-16,00  
Afișarea rezultatelor după contestații 25.09.2021  ora 16,00  
           Proba scrisă 30.09.2021  ora 10,00-12,00  
Afișarea rezultatelor la proba scrisă 30.09.2021  interval orar 16,00  
Depunerea contestațiilor 30.09.2021interval orar 8,00-10,00  
Soluționarea  contestațiilor 30.09.2021  14,00-16,00  
Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă (după 
contestații) 

30.09.2021  ora 16,00  

          Proba practică 01.10.2021  ora 11,00 -13,00  
Afișarea rezultatelor la proba practica 01.10.2021 interval orar 13,30  
Depunerea contestațiilor 01.10.2021  interval orar 13,30-16,00  
Soluționarea  contestațiilor 01.10.2021  interval 16,00-20,00  
Afișarea rezultatelor finale la proba practică 
 (după contestații) 

01.10.2021  ora 20,00  

         Interviu 02.10.2021  ora 10,00  
Afișarea rezultatelor la interviu 02.10.2021  interval orar 13,00  
Depunerea contestațiilor 02.10.2021  interval orar 14,00-16,00  
Soluționarea  contestațiilor 02.10.2021   interval 16,00-18,00  
Afișarea rezultatelor finale la interviu 
 (după contestații) 

02.10.2021 ora 20,00  

        Afișarea rezultatelor finale 02.10.2021 ora 20,00  


