
                                                     

 

                                                   ANUNŢ 

 

LICEUL TEORETIC ”AUREL VLAICU” BREAZA,  cu sediul în localitatea 

BREAZA, strada REPUBLICII, numarul  69, judeţul PRAHOVA organizează concurs 

pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:  

-Numele funcţiei:  ÎNGRIJITOR (femeie de serviciu) 

-Număr posturi:  1 post (normă intreaga), conform H. G. 286/23.03.2011.   

 

Concursul se va desfăşura astfel:   

- Proba scrisă în data de  06.02.2019,  ora 10,30  

- Proba practică în data de 08.02.2019,  ora 10,00 

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

- studii (obligatoriu): Medii 

- domiciliul în localitatea Breaza (de preferat) 

- disponibil sa lucreze după  un program flexibil 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile 

lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a (până pe 

data de 29.01.2019)  la secretariatul Liceului Teoretic ”Aurel Vlaicu” Breaza 

Relaţii suplimentare la sediul: Liceului Teoretic ”Aurel Vlaicu” Breaza 

persoană de contact:  MARINA CAMELIA,  telefon: 0244340627 /0735537985         

 

DIRECTOR, 

 

Prof.dr.Dinela Axineta SOREANU 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIE – concursul pentru postul de îngrijitor (femeie de serviciu) 

 

 1.LEGEA NR. 319 / 2006 – a securității 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 professională 

a personalului contractual, art.7, 

 

3.LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,Răspunderea disciplinară” 

(art.247 – art.252) 

 

4. Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru îngrijitor (femeie de 

serviciu) școală .  

 

CALENDARUL CONCURSULUI 

- Depunerea dosarelor 15 – 29.01.2019, între orele 10,00 – 15,00 

- Selecția dosarelor – 30.01.2019 

- Afișarea rezultatelor  selecției dosarelor – 31.01.2019  ora 13,00 

- Proba scrisă - 06.02.2019  ora 10,30 

- Afișarea rezultatelor la proba scrisă – 07.01.2019  ora 11, 00 

- Depunerea contestațiilor între orele  11,00 – 13,00 

- Afișarea rezultatelor după contestații 07.01.2019, ora 15,00 

- Proba practică   08.02.2019,  ora 10,00 

- Afișarea rezultatelor finale 11.02. 2019 ora 11,00 

DOSARUL de înscriere la concurs va conține următoarele documente: 

1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției ( o veți ridica de 

la serviciul secretariat al liceului) 

2. Copia actului de identitate 

3. Copie  a documentelor care să ateste nivelul studiilor 

4. Carnetul de muncă(copie) și/sau  raport din REVISAL 

5. Cazier juridic 

6. Curriculum vitae + adeverinta medicală(eliberată de medicul de familie) 

Documentele solicitate la pct. 2,3 și 4 vor fi prezentate și în original pentru 

verificarea conformității copiilor cu acestea. 

DOCUMENTELE  SOLICITATE  VOR FI  INTRODUSE  ÎNTR-UN DOSAR CU ȘINĂ. 


