
 

A N U N Ţ 
de  organizare concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor – (2 posturi) 

 

LICEUL TEHNOLOGIC ”BRAD SEGAL” cu sediul in: loc. TULCEA, str. Babadag, nr.146, 

jud. TULCEA organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 

286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei. 

Denumirea postului-îngrijitor – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată. 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

- nivelul studiilor: studii generale sau medii; 

- vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: minim 3 ani; 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 

Proba scrisă: - data de 16.10.2020, ora: 09:00 la sediul Liceului Tehnologic ”Brad Segal” Tulcea. 

Proba practică: - data de 16.10.2020, ora: 12:00 la sediul Liceului Tehnologic ”Brad Segal” Tulcea. 

Proba de interviu: - data de 16.10.2020, ora: 13:00, la sediul Liceului Tehnologic  ”Brad Segal” Tulcea. 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 12.10.2020, la 

sediul Liceului Tehnologic ”Brad Segal” Tulcea, str. Babadag nr.146. 

 

I. ACTELE NECESARE LA DOSAR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS 

✓ Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii de învăţământ organizatoare a 

concursului ; 

✓ Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,potrivit legii, după caz; 

✓ Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care  atestă efectuarea  unor 

calificări, precum şi copiile documentelor care atestă  îndeplinirea  condiţiilor specifice postului, 

solicitate de  unitatea de învăţământ; 

✓ Carnetul de muncă, până în  2011.01.01,  file REVISAL  din 2011 până în prezent, adeverinţele care 

atestă vechimea în muncă, în meserie - în copie; 

✓ Cazierul  judiciar care atestă că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia 

pentru care candidează; 

✓ 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 unităţile sanitare 

abilitate; 

✓ Curriculum vitae; 

La depunerea documentelor solicitate în copie xerox (act de identitate, acte de studii, carnet de 

muncă), se vor prezenta și actele originale pentru conformitate. 

 

II. GRAFIC  DE DESFĂŞURARE CONCURS 

 

Etape desfăşurare concurs Data Ora 

Depunerea dosarelor 28.09.2019 – 12.10.2020 0800-1600 

Selecția dosarelor 13.10.2020 0900 

Afişarea listei cu candidaţii admişi la selecția dosarelor  13.10.2020 1200  

Depunerea contestațiilor selecției dosarelor 13.10.2020 1000-1200 

Afisarea rezultatelor contestațiilor selecției dosarelor 13.10.2020 1400 

Proba scrisă 16.10.2020 0900 

Afișarea rezultatelor la proba scrisă 16.10.2020 1100 

Depunerea contestațiilor la proba scrisă 16.10.2020 1100-1130 

Afișarea rezultatelor la proba scrisă după contestaţii 16.10.2020 1150 

Proba practică 16.10.2020 1200 

Afișarea rezultatelor la practică 16.10.2020 1230 
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Depunerea contestațiilor la proba practică 16.10.2020 1230 - 1250 

Afișarea rezultatelor la proba practică după contestaţii 16.10.2020 1300 

Proba de interviu 16.10.2020 1300 

Afișarea rezultatelor la proba de interviu 16.10.2020 1400 

Depunerea contestațiilor la proba de interviu 16.10.2020 1400-1430 

Afișarea rezultatelor la proba de interviu după contestaţii 16.10.2020 1500 

Afişarea rezultatului concursului 16.10.2020 1530 

 

 

III. Bibliografie pentru examenul de ocupare a postului de îngrijitor 

1. Ordin nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea 

şi instruirea copiilor şi tinerilor cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Legea nr. 477 din 2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

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

3. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările 

ulterioare; 

4. Legea nr. 319 din 2006  a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările 

ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor; 

5. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă 

al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare; 

 

IV. TEMATICA PENTRU EXAMENUL OCUPARE A POSTULUI DE ÎNGRIJITOR 

1. Reguli de efectuare a curăţeniei în instituţia de învăţământ. 

2. Noţiuni fundamentale de igienă. 

3. Securitate şi sănătate în muncă şi PSI. 

4. Metode de dezinfecţie şi dezinsecţie. 

 

 

Date contact:  

 

           Serviciul secretariat al Liceului Tehnologic ”Brad Segal” Tulcea, tel.: 0240 / 531130 

 

 

 

        Director,                                                                         Secretar șef, 

                     Prof. Irina FILIPESCU                           Munteanu Valentina 
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