
                  
 
                     

                   LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU RARES” BARLAD 
                                 STR. PETRU RARES; NR. 41; TEL / FAX  0335 803 641; 

                       SIRUES 377656391; CUI 11631180 
                         email: ltpraresbarlad@yahoo.com 

 
 Nr. 209/06.03.2023 

A N U N Ţ 

Liceul Tehnologic „Petru Rares” Barlad  cu sediul în localitatea Bârlad, 
strada Petru Rares, numărul 41, judeţul Vaslui, organizează concurs conform HG 
1336/28.10.2022, pentru ocuparea urmatorului post: 

- categoria angajare - personal nedidactic 
- functie – „îngrijitor cladire” (COR-911201) 
- norma – 1/1 norma 
- perioada angajarii – nedeterminata 
- durata timpului de luctu – 8 ore / zi (40 ore/saptamana) 

 
CONDIŢIILE  GENERALE: 

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a 
unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia 

Confederaţiei Elveţiene; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul 

muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) 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; 

e) îndeplineşte condiţiile de studii (studii generale-minim opt clase), de vechime (nu 

se solicita vechime) 

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie 

sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni 

săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în 

care a intervenit reabilitarea; 

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea 

dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura 

activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu 

s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării 

unei profesii; 

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 

privind Registrul naţional automatizatcu privire la persoanele care au comis 

infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor,precum şi 

pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru 

domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h). 
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ACTE NECESARE LA DOSAR: 

Conform art. 35 din HOTĂRÂRE nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru 

înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 
următoarele documente: 
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2; (de 

la sediul unitatii) 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii, aflate în termen de valabilitate; 

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat 

schimbarea de nume, după caz; 

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări,  

e) copia carnetului de muncă, copie a adeverinţei eliberate de angajator pentru 

perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, fila din “Registru de Evidenta al 

Salariatilor” (Revisal) care să ateste vechimea după ianuarie 2011; (dupa caz) 

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată 

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

cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; 

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis 

infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 

naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de 

exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea 

Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date 

Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru 

posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, 

precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul 

direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de 

persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea 

psihologică a unei persoane; 

i) curriculum vitae, model comun European 

 

Copiile documentelor, adeverinţele care atestă vechimea, vor fi prezentate şi în 

original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BIBLIOGRAFIE 
-Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă; 

-Legea nr. 307/2006 referitoare la apararea împotriva incediilor; 

-Ordin nr. 1955 din 18 octombrie 1995 privind normelor de igienă în unitățile -

pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor; 

-Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual 

din autoritățile și instituțiile publice:– cap.II – norme generale de conduit 

profesională a personalului contractual, art.7; 

-Legea 53 / 2003 actualizată – codu lmuncii ,,răspunderea disciplinară” 

(art.247 – art.252); 

-Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă si sănătate public 

privind mediul de viaţă al populaţiei, publicat în monitorul oficial, partea  

nr.127/21.02.2015, cap. VI - norme de igienă pentru unităţile de folosinţă 

publică, art. 46 – 53. 

-Ordin Nr. 5.338 din 1 octombrie 2021 ORDIN MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 

1.082 din 1 octombrie 2021 

 

 

 

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR 
-Reguli de efectuarea curățeniei în unitățile de învățământ; 

-Metode de dezinfecție; 

-Norme de igienă în unitățile de învățământ; 

-Norme de conduită în unitățile de învățământ. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 III CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE OCUPARE A 

POSTULUI DE ÎNGRIJITOR: 
 

Nr.  

crt.  
Etapa Perioada Ora 

 

PUBLICARE: - posturi.gov.ro 

         -.Site-ul scolii 

                    -.Avizierul scolii 

13.02.2023  

1 Depunere dosare  
14.02.2023- 

28.02.2023 
800-1400 

2 Analiza dosarelor  28.02.2023 900-1200 

3 
Afişarea rezultatelor in urma analizei 

dosarelor 
01.03.2023 1200 

4 
Depunerea contestatiilor cu privire la analiza 

dosarelor 
01.03.2023 1200-1400 

5 
Solutionarea contestatiilor cu privire la 

analiza dosarelor 
02.03.2023 900-1100 

6 
Afisarea rezultatelor dupa solutionarea 

contestatiilor cu privire la analiza dosarelor 
03.03.2023 1100 

7 Proba scrisa 08.03.2023 900-1100 

8 Afişarea rezultatelor la proba scrisa 08.03.2023 1300 

9 
Depunerea contestatiilor cu privire la proba 

scrisa 
08.03.2023 1330-1430 

10 
Solutionarea contestatiilor cu privire la 

proba scrisa 
09.03.2023 900-1100 

11 
Afisarea rezultatelor dupa solutionarea 

contestatiilor la proba scrisa 
09.03.2023 1100 

12 Proba practica 10.03.2023 900-1100 

13 
Afişarea rezultatelor in urma sustinerii  

probei practice 
10.03.2023 1230 

14 
Depunerea contestatiilor in urma sustinerii  

probei practice 
10.03.2023 1330-1430 

15 
Solutionarea contestatiilor in urma sustinerii  

probei practice 
13.03.2023 900-1100 

16 
Afisarea rezultatelor in urma solutionarii 

contestatiilor  probei practice 
13.03.2023 1100 

17 Afisare rezultatului final al examenului 13.03.2023 1130 

    

 

Relaţii suplimentare la secretariatul scolii, telefon: 0335 803 641. 

 

Director, 
Prof. Pasat Ionel Marius 


