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Nr. 2914 / 06.06.2022

ANUNȚ
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI ŞI DE CONSTRUCŢII – IAŞI scoate la concurs

3 (TREI) posturi vacante de INGRIJITOR pe perioadă nedeterminată.
Organizarea și desfășurarea concursului se fac conformitate cu art. 1 alin.(1) aprobat de HG
286/2011- Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri
publice, modificat și completat de HG 1027/2014, anunț de concurs pentru post contractual.
Dosarul complet se depune la secretariatul LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI ŞI
DE CONSTRUCŢII – IAŞI, situat în B-dul Socola, nr.82, în perioada 06-20 iunie 2022 în intervalul
orar zilnic 12,00-14,00.
Date contact și detalii - tel. 0232-241844 / 237323, la sediul unitații și pe site: http://lttciasi.ro/
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține
următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice
organizatoare;
2. Carte de identitate original și copie xerox orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz;
3. Certificat de naștere, original și copii xerox;
4. Certificat de căsătorie original și copie xerox (dacă este cazul);
5. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
6. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie
și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
7. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
8. adeverință 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;
9. curriculum vitae.
În cazul documentului prevăzut la pct. 8, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului.
Dosarele care nu îndeplinesc condițiile de participare și care nu conțin documentele solicitate
mai sus vor fi respinse în cadrul selecției ce se va organiza de către Comisia de concurs.
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Condiţii de participare:
are cetăţenia română şi cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exerciţiu;
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;
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
nu a fost condamnat 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.

Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor: studii gimnaziale ;
- aptitudini şi abilităţi: capacitate de efort şi spirit gospodăresc: abilităţi de mânuire şi utilizare a
uneltelor, sculelor, materialelor specifice postului
- nu necesită vechime
Tipul probelor de concurs :
proba practică
proba scrisa
interviul
• Concursul va consta în urmatoarele etape:
- selectia dosarelor
- proba practică – punctajul este de maxim 100 de puncte
- proba scrisa - punctajul este de maxim 100 de puncte
- interviu - punctajul este de maxim 100 de puncte
Calendarul concursului:
Data
22.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

Intervalul orar
12,00
13,30
13,30-14,00
16,00
9.00-11,00
11,30

Etapa concurs
Selectia dosarelor
Afișare rezultate selectie dosare
Depunere contestatii privind selectia dosarelor
Afișare rezultate solutionare contestatii - selectia dosarelor
Sustinerea probei scrise
Afișarea rezultatelor la proba scrisa

11.30-12,00
12.00
12.00-12,40
12.40

Depunerea contestatiilor la proba scrisa
Afișarea rezultatelor solutionarii contestatiilor – proba scrisa
Sustinerea probei practice
Afișarea rezultatelor la proba practica

12.40-13.00
13.00
13.00
14.00
16,00

Depunerea contestatiilor la proba practica
Afișarea rezultatelor solutionarii contestatiilor - proba practica
Sustinerea interviului
Afișarea rezultatelor la proba interviu
Afișarea rezultatelor finale

Director,
Prof.dr.ing. Anca Eugentina ROZNOVAN
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BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de Îngrijitor :
1. LEGEA 319/2006, PRIVIND PROTECȚIA ȘI SECURITATEA MUNCII ;
2. LEGEA 307/2006, PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR;
3. LEGEA nr. 47/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile
publice;
4. NORME DE IGIENĂ din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor
și tinerilor, ORDINUL nr. 1.456 din 25 august 2020.

TEMATICĂ:
 Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ;
 Metode de dezinsecție și dezinfecție;
 Noțiuni fundamentale de igienă;
 Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ (săli de curs, cămine, cantină, sală de
sport, etc.);
 Norme de securitate și sănătate în muncă și PSI.

Director,
Prof.dr.ing. Anca - Eugentina ROZNOVAN

