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A N U N T 

 

  Având în vedere  prevederile HG 286/2011, cu modificările și completările 

aduse,    Liceul Teoretic ”Aurel Vlaicu”, orașul Breaza, județul Prahova scoate la concurs 

- 1 post   femeie de serviciu  – personal nedidactic  VACANT, pe perioada 

nedeterminata. 

 

 CONDIȚII MINIME: 

- Minim studii generale  

- Preferabil  domiciliul în orașul Breaza 

  

   CONCURSUL se va desfășura la Liceul Teoretic ”Aurel Vlaicu” Breaza,  astfel: 

    LUNI    - 23.11.2015, ora   9,30 – proba scrisă 

             LUNI    -  23.11.2015, ora 11,30 – probă practica 

    LUNI    -  23.11.2015, ora 13,30 – interviu 

 

 

ACTE DOSAR  : 

- 1.Cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului instituției 

- 2.Copia  actului de identitate, sau orice document care atestă identitatea, 

potrivit legii 

- 3.Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor  

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

muncă, sau  în specialitatea studiilor 

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

antecedente penale care să-l facă incompatibil cu postul  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 

                     7.Curriculum vitae  

 

NOTA: Adeverința medicală conține în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea 

acestuia, in format standard, stabilit de Ministerul Sănătății 

 Cazierul judiciar va fi depus în original cel mai târziu până la data desfășurării 

primei probe de concurs. Până la aceea dată, candidatul va depune o declarație pe propria 

răspundere că nu are antecedente penale. 

 Actele prevazute la pct.2-4 vor fi prezentate și în original în vederea verificării 

conformității copiilor cu acestea. 



 

CERINȚE pentru ocuparea postului de femeie de serviciu: 

- Cetățenie română 

- Cunoaște limba română scris și vorbit 

- Are vârsta minima reglementată de prevederile legale 

- Are capacitate deplină de exercițiu 

- Are o stare de sănătate corespunzătoare   postului ptr. care candidează 

- Îndeplinește condițiile de studiu  

- Nu a fost condamnat definitiv ptr. săvârșirea  unei infracțiuni  
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1.LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, 

ACTUALIZATĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE 

– Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor; 

2.LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI 

CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE: 

– Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual,  

           3.LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA 

DISCIPLINARĂ”(art.247 – art.252) 

                       4.LEGEA NR. 307/2006, PRIVIND APĂRAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR  
                        

           5. REGULI DE EFECTUARE A CURĂȚENIEI ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

 

6. METODE DE DEZINSECȚIE ȘI DEZINFECȚIE   

 

DOSARELE  se  pot depune până  LUNI  16.11 2015, ora 12,00 la secretariatul  Liceului 

Teoretic ”Aurel Vlaicu”  Breaza, str. Republicii nr. 69, tel. 0244/340627. 
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