
 
 
 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA 
            LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG 
                    Str. 1 Decembrie nr. 19 
                   Tel./Fax: 0240 568 134 
             e-mail: gsatopolog@yahoo.com 
 

 
                                                                    ANUNŢ 
 
     Liceul Tehnologic Topolog, din Topolog organizează concurs pentru ocuparea unui post 
contractual temporar vacant, conform HG nr. 1336/2022, de îngrijitor, la Liceul Tehnologic 
Topolog, pe perioadă determinată de 3 luni cu program de lucru de 8 ore pe zi. 
 

• Condiţii specifice: studii medii, vechime-minim 6 luni.. 
• Locul desfăşurării concursului: Cabinetul metodic al Liceului Tehnologic Topolog, str. 

1 Decembrie nr.19. 
• Rezultate selecţie dosare:20.01.2023, ora 12:00; 
• Data şi ora susţinerii probei scrise : 26.01.2023, ora 9:00 
• Data şi ora susţinerii interviului: se va stabili odată cu afişarea rezultatelor la proba 

scrisă. 
• Rezultatele înainte de contestaţii:27.01.2023, ora 12:00. 
• Depunerea contestaţiilor:27.01.2023, între orele 12:00-16:00. 
• Rezultatele finale după contestaţii:30.01.2023, ora 12:00. 
 

       Dosarele se vor depune în perioada de 12-13.01.2023 şi 16-18.01.2023, ora 14:00, la 
Secretariatul Liceului Tehnologic Topolog, tel.0240568134 
 
 
 
                   Director, Secretar şef, 
          Prof. Tihnea Ileana                                                                      Mirică Marioara 
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   DOCUMENTE NECESARE 
DOSAR ÎNSCRIERE CONCURS 
 
 
 
 

1. UN DOSAR CU SINA 
2. CERTIFICAT NASTERE ( în copie si original) 
3. CERTIFICAT CASATORIE (unde este cazul) 
4. CARTE DE IDENTITATE ( în copie si original) 
5. ACTE DE STUDII ( în copie si original) 
6. ADEVERINTA MEDICALA-APT PENTRU 

ANGAJARE CU AVIZUL DE LA MEDICINA 
MUNCII; 

7. CAZIER JUDICIAR; 
8. CERTIFICAT DE INTEGRITATE 

COMPORTAMENTALĂ; 
9. DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN 

MUNCĂ(DACĂ ESTE CAZUL)-ADEVERINŢĂ, 
EXTRAS REVISAL; 

10.CURRICULUM VITAE, MODEL EUROPEAN; 
 

 
 
 
 DIRECTOR, 
                                                        PROF. Tihnea Ileana 
 
 



       Contractul individual de muncă se încheie între persoana care îndeplineşte condiţiile 
pentru a fi angajată pe o funcţie contractuală şi autoritatea sau instituţia publică, prin 
reprezentantul său legal, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor cerinţe specifice: 

 a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România sau cetăţenia 
Confederaţiei Elveţiene; 

 b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;  

c) persoana să aibă capacitate de muncă conform prevederilor Legii 53-/2003, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare;  

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberată de unităţile sanitare abilitate; 

e) persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;  

f) persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării 
postului, după caz; 

 g) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de 
fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

 h) persoana 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;  

i)nu a comis infracţiunile prevăzute la art.1, al.2 din Legea 118/2019, privind Registrul 
national automatizat cu privire la persoanele care au comis infraacţiuni sexuale,de 
exploatare a unor personae sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii 
76/2008, privin organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, 
cu modificările ulterioare; 

h) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de 
neconcurenţă. 

 

 

 

 

 



Notă 

  

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 

Sunt declarați admiși la proba scrisă și interviu candidații care au obținut minim 50 de puncte  la 
fiecare probă în parte. 

Interviul se notează pe baza criteriilor prevăzute și a punctajelor maxime stabilite de comisia de 
concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu. 

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului, candidatul care a obținut cel mai mare 
punctaj , cu condiția să fi obținut punctajul minim necesar . 

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar 
dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această  situație, vor fi invitați la un nou interviu în urmă 
căruia comisia va decide asupra candidatului câștigător. 

  

BIBLIOGRAFIE 

Bibliografie pentru   concursul de ocupare a postului de îngrijitor: 

1. Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, 
educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor; 

2. Legea nr. 477 din 2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 
instituţiile publice – Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului 
contractual, art.7; 

3. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările 
ulterioare; 

4. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările 
ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor; 

5. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul 
de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap.II – Răspunderea disciplinară  

 

TEMATICA 

Tematica pentru  concursul de ocupare a postului de îngrijitor: 

1. Reguli de efectuare a curăţeniei în instituţia de învăţământ. 
2. Noţiuni fundamentale de igienă. 
3. Securitate şi sănătate în muncă şi PSI. 

 
 


