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Aprobat de catre   Consiliul Administratie  

                                                                                                                                  in sedinta din data de:   08.03.2017 

 

ANUNŢ 

CONCURS PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR VACANTE DE  

ÎNGRIJITOR  
COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 

 PERSONAL NEDIDACTIC  
In conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizat*)pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, EMITENT: GUVERNUL , PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 31 martie 

2011, Data intrarii in vigoare : 31 martie 2011, 

 

LICEUL DE ARTE ,,SIGISMUND TODUŢĂ” Deva , anunţă scoaterea la concurs a 2 posturi de  

îngrijitor, pe perioadă nedeterminată, cu  normă întreagă – 40 ore/ săptămână. 

Publicarea anunţului  în: 

1. Monitorul Oficial- nr.313 din data de: 09 .03.2017. 

2. Portalul: posturi.gov.ro. 16.03.2017. 

3. Ziarul ,,Ziarul Hunedoreanului” , in data de: 17.03.2017. 

4. Forum ISJ Hunedoara 17.03.2017. 

5. Site-ul scolii: www.artedeva.ro  in data de: 17.03.2017. 

6. Sediul Liceului de Arte ,,Sigismund Toduţă” Deva in data de: 17.03.2017. 

Concursul va avea loc în data de: 03 APRILIE 2017, ora 10:00, la sediul şcolii, conform calendarului 

de desfăşurare a concursului. 

Termenul de depunere a dosarelor este:  28 MARTIE 2017  ora 14:00, la secretariatul liceului, str. 

Ciprian Porumbescu, nr.1, Deva 

Relaţii la telefon: 0354 805697, la sediul instituţiei, Localitatea : DEVA, str.Ciprian Porumbescu, nr.1. 

Condiţii generale: 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 

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

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

o b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
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o d) are capacitate deplină de exercițiu; 

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

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

o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 

o g) nu a fost condamnată 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. 

 

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei 

contractuale : 

 

- Studii: 

 Cel putin studii generale ; 
 

- Cunoştinţe generale privind:  

 tipuri de operaţii de curăţire, suprafeţe de curăţat, spaţii de curăţat;  

 tipuri de scule şi utilaje cu acţionare manuală;  

 modalităţi de îndepărtare a murdăriei, materiale şi produse de curăţat. 

 abilităţi de muncă în echipă; 

 disponibilitate de program flexibil; 

 răspunde de inventarul încredinţat; 

 ştie să folosească aparaturile electrice, electronice şi electrocasnice; 

 efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere, în limita capacităţii sale fizice şi 

intelectuale şi a programului de lucru; 

 cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă; 

 cunoştinţe în domeniul Securităţii în muncă şi PSI; 

 

 

Etapele şi probele de concurs: 

 

ETAPA I. Înscrierea şi selecţia dosarelor de înscriere. 

                  Rezultatul selectiei dosarelor va fi afisat in data de 30.03.2017 

ETAPA a II-a . Concursul se va desfășura la Liceul de Arte ,,Sigismund Toduţă”  clădirea ,,C”, 

str.Titu Maiorescu, nr.30 ( fostul liceu Traian )   

. 
 

Pentru probele concursului, punctajele se stabilesc după cum urmează: 

 

    a) pentru proba scrisă, punctajul este de maximum 100 de puncte; 

    b) pentru proba practică, punctajul este de maximum 100 de puncte; 

    c) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte. 

 

Sunt declaraţi admişi la:  proba scrisă, proba practică şi interviu , candidaţii care au obţinut minimum 

50 de puncte. 
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Prezenţa la  următoarea etapă se poate face numai dacă candidatul este admis la etapa precedentă 

[art.18(3 ), SECŢIUNEA1, CAP.II  din H.G. nr. 286/ 23.03.2011 (*actualizat*)]. 

 

Dosarul de concurs: 

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele 

documente: 

1. Opis. 

2. Cererea de  înscriere la concurs  

3. Copia actului de identitate sau orice al document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz. 

4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului. 

5. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ 

sau în specialitatea studiilor , în copie. 

6. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. 

Notă: candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la 
înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, 

are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 

judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a 

concursului. 

7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către 

medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. 

8. Notă: Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, 
data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard 

stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

9. Recomandari ale persoanelor fizice sau juridice privind practica in acest domeniu, adica 

activitate de curatenie  - pentru personae fizice, cu date de identificare: Nume si prenume,  

adresa, CNP, semnatura, numar de telefon si calificativ ( Slab, Bine, Foarte Bine) 

10. Curriculum vitae . 

Actele prevăzute de la nr.crt.2 până la nr. crt. 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 
 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1.LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ 

CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, 

– Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor; 

 

2.LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI 

CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE: 

 

– Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7, 

 

3.LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ” 

(ART.247 – ART.252) 

 

4.LEGEA 307/2006 PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR (actualizata) 

- Capitolul II - Obligaţiile privind apărarea împotriva incendiilor 

 

5. REGULAMENTUL INTERN al LICEULUI DE ARTE ,,SIGISMUND TODUŢĂ”   

 - Titlul II, capitolul 4 

 - Titlul IV, capitolul 1 
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6. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A UNITATILOR DE 

INVATAMANT PREUNIVERSITAR NR. 5079/2016 

 Titlul III,  Capitolele I, II, III; 

 Titlul IV, Capitolele , I, III, IV, V . 

 

7. PROCEDURA PRIVIND CURATENIA SI DEZINFECTIA 

 

8. FIŞA POSTULUI 

 

 

Tematica de concurs: 
 Corectitudinea aplicarii regulilor de efectuare a curăţeniei. 

 Rezultatele obtinute in urma procesului de curatenie efectuat. 

 Noţiuni fundamentale de igienă. 

 Reglementări privind  securitatea muncii. 

 Reglementări privind apararea împotriva incendiilor . 

 Cunoasterea legislatiei, metodologiei, normelor si  procedurilor specifice postului. 

 

 

PROBELE DE CONCURS 

 

PROBA SCRISĂ  
Proba scrisă va consta într-un Test tip grilă şi are ca scop testarea cunoştinţelor teoretice ale 

candidatului în vederea evaluarii cunostintelor teoretice specifice postului scos la concurs.. 

Nota: Se poate contesta evaluarea comisiei asupra propriului test, nu si a altor concurenti. 

 

PROBA PRACTICĂ  
Proba practică va consta  în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea 

ocupării postului vacant .  

Proba practică se va desfășura  pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include 

următoarele criterii de evaluare:  

a) capacitatea de adaptare;  

b) capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;  

c) îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;  

d) capacitatea de comunicare;  

e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice.  

 

Nota: Avand in vedere ca membrii comisiei de contestatii conform legii nu sunt cei din comisia de 

concurs., Nu se admit contestatii la proba practica. 

 

INTERVIUL  
În cadrul interviului se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.  

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba 

practică.  
Interviul se va  realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, pe baza criteriilor 

de evaluare.  

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:  

a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;  

b) capacitatea de analiză și sinteză;  

c) motivația candidatului;  

d) comportamentul în situațiile de criză;  
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e) inițiativă și creativitate.  

Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului. 

Nu se vor  adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, 

etnie, starea  materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex. 

 

Nota: Avand in vedere ca membrii comisiei de contestatii conform legii nu sunt cei din comisia de 

concurs. Nu se admit contestatii la interviu. 

 

 

CALENDARUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE 
 a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de  

 îngrijitor  
 
Proba scrisă: 03 aprilie 2017  ora 8:00 – 10.00 la cladirea ,,C” str.Titu Maiorescu, nr.30, Deva 

(fostul liceu Traian) 

Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă: 03 aprilie 2017, ora 12:00 la sediul liceului str. Ciprian 

Porumbescum nr.1, Deva 

Depunerea contestaţiilor la proba scrisă: 03 aprilie 2017, intre orele 12:00- 16:00 , la secretariatul 

liceului, str.Ciprian Porumbescu, nr.1, Deva 

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă: 04 aprilie 2017, ora 10:00 la sediul liceului 

str.Ciprian Porumbescu, nr.1, Deva 

 

Proba practică: 04 aprilie 2017, între orele 10:30 -13:30. la cladirea ,,C” str.Titu Maiorescu, nr.30, 

Deva (fostul liceu Traian) 

Afişarea rezultatelor obţinute la proba practică: 04 aprilie 2017, ora 14:30 la sediul liceului 

str.Ciprian Porumbescu, nr.1, Deva 

Nota: Nu se admit contestatii la proba practica.  
 

Interviu: 04 aprilie 2017, ora 14:30 . la cladirea ,,C” str.Titu Maiorescu, nr.30, Deva (fostul liceu 

Traian) 

Afişarea rezultatelor obţinute la interviu : 04 aprilie 2017, ora 16:30 

Nota: Nu se admit contestatii la interviu. 

 

Afisarea rezultatelor finale:  04 aprilie 2017 ora 17,00 

 
 

 

 

 

                       DIRECTOR,                                                      

               Prof. Sîrbu Alina Maria                                                  


