MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII

LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU
Str. Principală Nr. 939
Tel.Fax. 0263374315
E-mail gsfeldru@yahoo.com

ANUNŢ
Având în vedere prevederile Hotararii nr. 232 din 25.09.2020 privind stabilirea principiilor de ocupare a
unui post vacant:
LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:
- ÎNGRIJITOR - 1 post la Liceul Tehnologic Feldru
Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor curățenie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studii medii
Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ
Abilități de muncă în echipă
Disponibilitate de program flexibil
Disponibilitatea pentru muncă în două schimburi
Răspunde de starea de curățenie și igienă în sectorul repartizat
Răspunde de inventarul încredințat
Știe să folosească ustensilele de lucru precum și produsele de curățenie
Efectuează deplasări în interes de serviciu , în limita sarcinilor, atribuțiilor
și responsabilităților din fișa postului
Efectuează și alte sarcini trasate de către conducere în limita capacității sale fizice și
intelectuale și a programului de lucru
Cunoștințe de legislație specifică locului de muncă
Conostinte în domeniul Sănătății Securității în Muncă și PSI

Probe de concurs:
Concursul constă în 3 etape succesive, dupa cum urmează:
1.Depunerea dosarelor de înscriere; 14.10.2020-19.10.2020.
2. Selectia dosarelor de înscriere: 20.10.2020-22.10.2020
2. Proba practică - la sediul Liceului Tehnologic Feldru, strada Principală Nr.939, 23.10.2020, ora 12:00
3. Interviul - la sediul Liceului Tehnologic Feldru, strada Principală Nr.939, 23.10.2020, ora 14: 00.

Selecţia dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs,
cu menţiunea ,,admis’’ sau ,,respins”.

Dosarul de concurs
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine
următoarele documente:
• cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului institutiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
• efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
• cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să îl
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
• adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 3
luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în
prezent;
• alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului și
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Actele prevăzute pentru dosarul de concurs vor fi prezentate și în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.

TEMATICA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE INGRIJITOR
1. Legea nr. 307/2006 referitoare la apărarea împotriva imcendiilor
2. Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 și Normele de aplicare aprobate
prin H.G. nr. 1425/2006

