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ANUNȚ! 

Liceul Tehnologic ”Alexe Marin” Slatina, județul Olt organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă 

nedeterminată a postului contractual vacant de ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE/FEMEIE DE SERVICIU, studii 

medii, conform H.G. 286/2011 

Având în vedere: 

- Art. 30 din Legea 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice, 

modificată cu H.G.1027/2014, H.G. 427/2015, H.G.269/2016 și în temeiul Legii 55/2020 modificată prin Legea 

203/2020, art. II; 

- Art. 91 din Legea Educației Naționale 1/2011; 

Liceul Tehnologic ”Alexe Marin” din Slatina, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă  

nedeterminată a postului vacant de ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE/FEMEIE DE SERVICIU, studii medii.  

I.CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

Condiții generale: 

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 exerciţiu; 

e) 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; 

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 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. 

Cerinţe psihologice;  

- Asumarea responsabilităţii;  

-  Rezistenţa la sarcini repetitive; 

- Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;  

- Echilibru emoțional; 

- Afectivitate față de elevi; 

- Empatie; 

- Capacitatea de organizare a muncii; 



- Abilități pentru munca în echipă; 

     II.  Condiții specifice pentru postul de ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE/FEMEIE DE SERVICIU: 

- Studii liceale cu examen de bacalaureat; 

- Vechime în muncă: nu se solicită 

Domenii de competenţă: 

- Participarea la instructajul de protecţia muncii şi P.S.I.;  

- Participarea la instructaje de cunoaştere şi aplicare a normelor igienico-sanitare;  

- Respectarea normelor  S.S.M și P.S.I; 

- Respectarea Regulamentului de ordine interioară;  

- Îndeplinirea altor sarcini repartizate de conducerea unității, în condițiile legii; 

- Răspunde cu promptitudine sarcinilor date de conducerea unităţii; 

- Comportament şi conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de elevi, cât şi faţă de colegi;  

III.  DOSARUL DE ÎNSCRIERE  la CONCURS  va  conține următoarele documente: 

a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 

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

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări,copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 

d) copia carnetului de muncă si extras din Revisal cu perioada lucrată după 01.01.2011; sau, după caz, o 

adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

f) 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. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, 

în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 

g) curriculum vitae. 

IV. CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI 

Concursul constă în susținerea a 2 probe: proba de verificare a abilităților practice și interviul. Barem de 

notare: proba practică 100 de puncte; interviu 100 de puncte. Punctajul minim de promovare a unei probe este 

de 50 de puncte. Punctajul final se calculează ca media aritmetică a celor două probe. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Liceului Tehnologic ”Alexe Marin”din Slatina, str. 

Cireașov, nr. 10, jud. Olt, între orele  9,00 - 12,00. Pentru informații suplimentare, secretariat: 0249436210. 

Concursul se va desfășura la sediul unității, conform graficului: 

Etape de concurs Data/perioada Ora 

Publicarea anunțului 06.05.2022 - 

Depunerea dosarelor de înscriere 09.05.2022  – 

20.05.2022 

9,00 – 12,00 



Selecția dosarelor de concurs 20.05.2022 14,00 – 16,00 

Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor de concurs 20.05.2022  16,00 

Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor de concurs 23.05.2022 08,00 - 10,00 

Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor cu privire la selecția 

dosarelor 

23.05.2022 12,00 

Proba practică 30.05.2022 14,00 

Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei practice 30.05.2022 16,00 

 Interviul 31.05.2022 10,00 

Afișarea rezultatelor finale 31.05.2022 14,00 

V. BIBLIOGRAFIA SPECIFICA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE 

ü Legea 307/2006 apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare 

ü Legea sănătății și securității în muncă nr.319/2006 cu modificările și completările ulterioare  

•  Capitolul IV - Obligaţiile lucrătorilor;  

•  Capitolul V – Supravegherea sănătăţii;  

•  Capitolul VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor;  

•  Capitolul VII – Grupuri sensibile la riscuri; 

ü Legea nr.477/2004 codul de conduita a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice  

• Cap. VII grupuri sensibile la riscuri 

ü   Legea 53 / 2003 actualizată – codul muncii ”răspunderea       disciplinară” (art.247 - art.252) 

ü Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al 

populației (Cap. VI – Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică); 

DIRECTOR,   

Valeria DIACONU 


