
ANUNŢ 
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE" TG. FRUMOS, cu sediul în Tg. Frumos, str. Cuza 

Vodă, Nr. 65, scoate la concurs , în data de 23 ianuarie 2019, ora 9,00, la sediul 

unităţii:  

� 1 POST  VACANT DE ÎNGRIJITOR /ÎNGRIJITOARE, CU CONTRACT DE 

MUNCĂ PE DURATĂ NEDETERMINATĂ 

 

1.CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 

a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de serviciu; 

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

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de 

unităţile medicale 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 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 unei 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. 

 

2.CONDIŢII SPECIFICE: 

a)  să fie absolvent a minim 10 clase sau şcoală profesională ; 

b) să aibă domiciliul în Tg. Frumos sau în împrejurimi pe o rază de maxim 15 Km. 

 

 



3.ETAPELE CONCURSULUI: 

a) selecţia dosarelor 21 ianuarie 2019; 

b) proba practică 23 ianuarie 2019, ora 9,00 la sediul unităţii; 

c) interviul 25 ianuarie 2019, ora 9,00 la sediul unităţii; 

 

4.DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

a) cerere de înscriere la concurs; 

b) copia actului de identitate; 

c) copie certificat de naştere; 

d) copie certificat de căsătorie unde este cazul; 

e) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor absolvite ; 

f) copia carnetului de muncă şi /adeverinţă în original care atestă vechimea în 

muncă, copie filă REGES, unde este cazul; 

g) cazierul judiciar; 

h) adeverinţă medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii 

care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni 

anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către unităţile 

sanitare abilitate; 

i) curriculum vitae; 

j) copii certificate de naştere copii (unde este cazul) 

Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea. 

 

5. TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARULUI DE CONCURS: 28 decembrie 2018 - 

15 ianuarie 2019, între orele  9,00- 12,00 la secretariatul unităţii 

 

 Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte 

menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului. 

 Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat 

contractul individual de muncă din motivele prevăzute de art. 56 lit.  g), h) şi 

art.61 lit. (a); (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat. 

Relaţii suplimentare se obţin de la Liceul Teoretic "Ion Neculce"           

Tg. Frumos,     tel.  0332 /805922. 

 



6. BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual 

îngrijitor: 

 

� Legea 319/ 2006. A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ 

CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, - Cap.IV - Obligațiile 
lucrătorilor;; 

� Fişa postului pentru îngrijitor; 
� 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, 

� LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA 
DISCIPLINARĂ” (ART.247 – ART.252) 

� CURĂȚAREA ȘI DEZINFECȚIA 
� INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU 

ÎNGRIJITOR  CURĂȚENIE. 

 

 

       DIRECTOR, 

              PROF. DR.  ENEA SERGIU-CONSTANTIN 


