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                                                        ANUNŢ 
      
 

LICEUL TEORETIC SPECIAL ”IRIS” organizează CONCURS pentru ocuparea 
postului de MUNCITOR de INTRETINERE pe durată nedeterminată. 

 

 Conditiile de participare la concurs sunt : 
• studii profesionale / liceale; 
• calificare profesională în unul din domeniile: 

instalații/tâmplar/electrician/mecanic/zugrav/sudor; 
• vechimea în profilul postului ar constitui un avantaj 

 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului  de muncitor de întreținere pe  

perioadă nedeterminată sunt:  
■ abilități de comunicare și relaționare cu întreg personalul unității de 
învățământ; 
■ disponibilitate la program flexibil; 
■ răspundere pentru inventarul încredințat; 
■ răspundere pentru starea de curățenie și igienă din sectorul repartizat; 
• disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini trasate prin fișa postului. 
■ experiență profesională în domeniu, recomandare de la ultimul loc de muncă 
dacă este cazul) 
■ cunoștințe în domeniul Sănătății Securității în Muncă și PSI 
■ Permis de conducere categoria B . 

 
Pentru înscrierea la concursul ocupării postului de muncitor de întreținere 
candidații vor prezenta un dosar de înscriere care va conține următoarele : 
 
1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității; 
2. Act de identitate în original și copie pentru certificare (în conformitate cu 

originalul); 
3. Actele de studii în original și copii pentru certificare  (în conformitate cu 

originalul); 
4. Copie după certificatul de naştere; 
5. Copie după certificatul de căsătorie (unde este cazul); 
6. Copie după cartea de muncă sau adeverință din care să rezulte vechimea în muncă; 
7. Cazier judiciar; 
8. Certificat de integritate comportamentală; 
9. Curriculum Vitae; 
10. Recomandare de la locul de muncă anterior; 
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11. Adeverință medicală din care să rezulte că este apt să lucreze în învăţământ, 
eliberată de către medicul de familie; 

12. Opisul dosarului în dublu exemplar, un exemplar se restituie candidatului cu 
înregistrarea înscrierii la concurs. 
 

      Depunerea dosarelor de înscriere: 26.10.2021 - 08.11.2021, între orele 10,00 –
14,00  la secretariatul instituţiei.  
 
 

 Bibliografie 
Legea sănătății și securității în muncă nr.319/2006 cu modificările și 
completările ulterioare 

Capitolul IV - Obligațiile lucrătorilor 
Capitolul V - Supravegherea sănătății 
Capitolul VI -Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor 
Capitolul VII - Grupuri sensibile la riscuri 

Legea nr.307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 
modificările și completările ulterioare 
Capitolul I- Dispoziții generale 
Capitolul II - Obligații privind apărarea împotriva incendiilor 

 
Rezultatele etapelor de concurs vor fi afișate la poarta de acces a unităției după cum urmează: 

 
• selecţia dosarelor de înscriere: 09.11.2021 şi afişarea rezultatelor 
• contestaţii privind selecţia dosarelor  10.11.2021 -  ora 10,00 – 12,00 
• afişarea candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la proba scrisă:  

     12.11.2021 ora 13; 
• proba scrisă: 17.11.2021 ora 10,00 
• proba practică: 17.11.2021 ora 13,00, doar pentru cei care au promovat proba scrisă 
• proba interviu: 17.11.2021 ora 14,30, doar pentru cei care au promovat proba scrisă 
• afişarea rezultatelor: 17.11.2021 ora 16 
• depunerea contestațiilor:  18.11.2021 între orele 9,00-11 la sediul unităţii. 
• soluționarea contestațiilor: 18.11.2021 ora 14 
• afişarea rezultatelor finale:18.11.2021, ora 15 

 
      Informații la secretariatul unității, telefon: 0256 489700, persoana de contact Ciocani 

Ecaterina 
 
 
 

                                                                     DIRECTOR, 
Prof.Lazsadi Ileana 
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