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Anunţ: concurs pentru ocuparea unui post 

de îngrijitor 

 

 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău anunţă 

scoaterea la concurs a unui post de îngrijitor, pe perioadă nedeterminată. 

Perioada de depunere a dosarelor este 18.02.2021- 03.03.2021, între orele 12.00-

14.00,  la secretariatul şcolii. 

Relaţii la telefon 0238/725706, la sediul instituţiei din localitatea  Buzău, 

strada Horticolei, nr. 52, judeţul Buzău sau pe site : http://licdefauzbz.ro/ 

 

I. Condiţii de participare:  

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie 

să îndeplinească, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, 

următoarele condiții:  

Condiții generale, 

• are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene 

sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în 

România;  

• cunoaște limba română, scris și vorbit; 

• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  

• are capacitate deplină de exerciţiu;  

http://licdefauzbz.ro/


• 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 sau alte condiţii specifice, potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs;  

• 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.  

 

Condiţii  de studii: 

• studii medii sau generale 

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor: 

o studii: minimum 8 clase; 

o nu necesită vechime; 

o disponibilitatea de a lucra în două schimburi și program în weekend; 

o conduită morală ireproșabilă; 

o abilitate de lucru în mediu cu copii; 

o abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de 

învăţământ, părinţi/tutori, elevi. 

 

II. Acte necesare pentru depunerea dosarului de înscriere  

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care 

va conţine următoarele documente (copie şi original): 

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice 

organizatoare; 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz; 



3. 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; 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în 

muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care 

candidează; 

6. 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; 

7. curriculum vitae; 

8. aviz psihologic cu timbru profesional pentru angajare în funcţia de 

îngrijitor; 

9. opisul dosarului în dublu exemplar; un exemplar se restituie 

candidatului cu semnătura persoanei care a înregistrat înscrierea.  

 

Actele prevăzute pentru dosarul de concurs vor fi prezentate şi în original în 

vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

Notă: 

În cazul în care, ulterior publicării anunţului, posturile vor fi blocate printr-un 

act normativ, concursul se suspendă. 

 

III. Probele de concurs şi de evaluare  

1) Evaluare dosare 

2) Proba scrisă  

Punctajul minim pentru promovarea probei este de 50 de puncte, iar punctajul 

maxim este de 100 de puncte.  



3) Interviu prin care se evaluează capacitatea de analiză şi sinteză, motivaţia 

candidatului, managementul situaţiilor de criză, iniţiativa, creativitatea.  

Punctajul minim pentru promovarea probei este de 50 de puncte, iar punctajul 

maxim este de 100 de puncte.  

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe.  

Este declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, cu condiţia 

să fi obţinut un total de minimum 50 de puncte.  

 

IV. Depunerea dosarelor de înscriere 

Perioada de depunere a dosarelor este 18.02.2021 – 04.03.2021, între orele 

12.00-14.00,  la secretariatul Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu 

Deficienţe Auditive Buzău din strada Horticolei, nr. 52. 

 

V. Graficul desfăşurării concursului  

 

Perioada pentru depunerea dosarelor: 18.02-04.03.2021;  

Selecția dosarelor de înscriere și afișarea rezultatelor: 04.03.2021; 

Depunerea contestaţiilor privind validarea dosarelor de înscriere: 05.03.2021; 

Soluţionarea și afișarea rezultatelor în urma contestaţiilor: 06.03.2021; 

Desfăşurarea probei scrise: 15.03.2021, ora 9.00; 

Afişarea rezultatelor probei scrise: 15.03.2021, ora14.00;  

Depunerea contestaţiilor privind proba scrisă: 15.03.2021 între orele 14.00-

16.00; 

Soluţionarea și afişarea rezultatelor după contestaţii: 16.03.2021, ora 12.00;  

Desfăşurarea interviului:17.03.2021, ora 900  

Afişarea rezultatelor interviului: 17.03.2021, ora 1400  

Depunerea contestaţiilor privind interviul: 17.03.2021, între orele 12.00-14.00 

Soluţionarea contestaţiilor și afișarea rezultatelor finale: 18.00, ora 12.00  

  

 



VI. Bibliografia 

1. Legea nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare (SSM): 

 - Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor; 

 - Capitolul V- Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM; 

 - Capitolul VI- Pericol grav şi iminent în zone de risc ridicat şi specific; 

 - Capitolul VI – Grupuri sensibile la riscuri. 

2. Normele de igienă pentru spațiile în care se desfășoară servicii de 

curățenie.  

3. Norme tehnice privind curăţenia, dezinfecţia şi sterilizarea; 

            4. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar, nr. 5079/31.08.2016: 

- Titlul IV – cap.: I, III, IV, V. 

          5.Utilizarea echipamentelor de protecţie adecvat, corect.  
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