
 

 

 

 

 

ANUNŢ 
 

 
Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” Ianca, organizează concurs pentru 

ocuparea următoarelor posturi contractuale: 

 

- ÎNGRIJITOR : 

             - 6 posturi contractuale pe perioadă nedeterminată, la Liceul Teoretic ”C-

tin Angelescu” Ianca; 

             - 1 post contractual pe perioadă nedeterminată, la structura Școala 

Gimnazială Perișoru; 

 

- PAZNIC: 

             - 1 post contractual pe perioadă nedeterminată, la Liceul Teoretic ”C-tin 

Angelescu” Ianca; 

 

 PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS, CANDIDAŢII VOR REZENTA 

UN DOSAR CE VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE  
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;  

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiile şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea 

condiţiilor specifice;  

4. Copia carnetului de muncă/ extras REVISAL, conform cu originalul sau, după 

caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/ sau în 

specialitatea studiilor;  

5. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează;  

6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, 

eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 

sanitare abilitate;  

7. Curriculum vitae; 



8. Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului  

Observaţii:  

1. Documentele vor fi îndosariate în ordinea menţionată mai sus într- un 

dosar cu şină  

2. Actele prevăzute la punctele 2,3 şi 8 vor fi prezentate şi în original, în 

vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.  

 

LOCUL DE DEPUNERE A DOSARELOR:  

- secretariat – Liceul Teoretic ”C-tin Angelescu”, str. Calea Brăilei, nr. 167, oraș 

Ianca. 

 

PERSOANĂ DE CONTACT: 

- Ion Valentina, tel. 0239668344 

 

CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIFICE PREVĂZUTE ÎN FIȘA DE POST 

  

ÎNGRIJITOR 

 

verificarea obiectelor de inventar de pe holuri, din birouri, din încăperi în 

care au acces fără responsabilii acestora/ zilnic 

 dezinfectarea cu clor a grupurilor sanitare de două ori / zi 

 dezinfectarea cu detartrant / săptămânal a vaselor de wc, a pişoarelor şi a 

chiuvetelor; 

 măturarea sălilor de clasă, a cabinetelor şi a laboratoarelor la sfârşitul 

programului /zilnic; 

 transportul/preluarea cutiilor cu lapte şi corn în şcoală/zilnic, spălarea 

săptămânală a recipientelor fiecărei clase; curăţenie la sala specială / 

zilnic; 

 pregătirea pentru activitate a sălilor de sport/  zilnic; 

 scoaterea gunoiului din clase, laboratoare şi toalete la sfârşitul fiecărei 

ture / zilnic 

 curăţenie în birouri (director, secretariat, bibliotecă) / săptămânal; 

 verificarea gardului de protecţie,  a porţilor şi a sistemului de închidere/ 

zilnic, la fiecare pauză;  

 semnalarea deteriorărilor din clase, cabinete, laboratoare şi de la grupurile 

sanitare  etc. şi identificarea vinovaţilor/ zilnic, la fiecare pauză; 

 acordarea ajutorului solicitat de către cadrele didactice (montarea 

perdelelor / jaluzelelor / draperiilor etc./  la nevoie); 

 realizarea căilor de acces în caz de înzăpezire şi amenajarea parcului 

şcolii/ zilnic; 

 curăţenia trotuarului, precum şi a curţii interioare şi a terenului de sport/  

zilnic; 

 întreruperea alimentării cu curent electric, în caz de cutremur/ la nevoie; 

 executarea unor lucrări de întreţinere a zugrăvelilor şi a vopsitoriei/  la 

nevoie; 



 sesizarea administratorului sau directorului adjunct referitor la problemele 

apărute în domeniul de activitate / zilnic; 

 îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă, 

inclusiv cea de curier şi paznic/  zilnic; 

 obligaţia de a-şi face toate analizele  

 însuşirea şi respectarea în întreaga activitate de întreţinere a NTSM şi  a 

normelor PSI. 

 efectuarea activităților legate de distribuirea produselor Lapte- Corn 

 

  

PAZNIC 
 

 

  supravegherea  patrimoniului din sălile de clasă, cabinete  şi laboratoare 

şi   din sala de sport; 

 verificarea persoanelor care ies din şcoală cu pachete voluminoase care 

pot indica sustrageri de bunuri; 

 verificarea accesului persoanelor în instituţie, pe baza BI / CI- cf. 

tabelelor din registrul special și permiterea intrării lor în școala doar cu 

ecusonul de vizitator; 

 după sfârşitul programului zilnic al şcolii să permită accesului numai 

persoanelor care sunt îndreptăţite şi  au activităţi cu cadrele didactice; 

  verificarea închiderii ferestrelor şi uşilor la intrarea în tură; 

 degajarea căilor de acces în perioada iernii; 

 verificarea gardului de protecţie,  a porţilor şi a sistemului de închidere;  

 verificarea închiderii tuturor  ferestrelor şi a uşilor la intrarea în serviciu;  

 întocmirea zilnică a procesului verbal în care să înscrie faptele deosebite 

care s-au întâmplat în timpul serviciului; 

 semnalarea deteriorărilor din clase, cabinete, laboratoare şi de la grupurile 

sanitare  etc. şi identificarea vinovaţilor, pe perioada serviciului între 

orele16,30 – 18,30; 

 acordarea ajutorului solicitat de către cadrele didactice; 

 obligaţia  de a nu permite accesul persoanelor străine în şcoală sub nici un 

motiv( mass - media, poliţie); 

 permiterea accesului organelor de control ale Poliţiei numai în 

secretariatul şcolii şi numai pentru control; 

 degajarea căilor de acces în caz de înzăpezire și participarea la lucrări de 

curățenie (atunci cănd se impune); 

 întreruperea alimentării cu gaze, în caz de cutremur; 

 sesizarea administratorului sau directorului adjunct referitor la problemele 

apărute în domeniul de activitate; 

 îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă; 

 obligaţia de a-şi face toate analizele şi de a nu se prezenta la serviciu în 

stare de ebrietate;  

 acordarea ajutorului pentru transportul bunurilor în caz de incendiu / 

cutremur/ când situaţia o impune; 



 în caz de efracţie, conservarea locului faptei şi anunţatea Poliţiei şi a 

administratorului/ directorului adjunct 

  în caz de incendiu să încerce să-l  localizeze şi să-l stingă;  

 însuşirea şi respectarea în întreaga activitate  a NTSM şi  a normelor PSI. 

 

 

CONDIŢII PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR  ȘI DE 

PAZNIC  

  

1. Să fie cetăţean român; 

2. Să aibă domiciliul stabil pe raza oraşului Ianca, judeţul Brăila; 

3. Studii gimnaziale (minimum 8 clase absolvite); 

4. Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

5. Să aibă capacitate deplină de exercițiu; 

6. Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie; 

7. Să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții 

specifice cerințelor postului scos la concurs; 

8.  Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 

umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu 

serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, se fals ori a unor fapte de corupție 

sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 

9. Să fie atestat profesional conform Legii 333/2003 – certificat calificare agent 

pază, atestat agent pază (doar pentru candidații care concurează pentru postul de 

paznic) 

 

TIPUL PROBELOR DE CONCURS, LOCUL, DATA ȘI ORA DE 

DESFĂŞURARE A CONCURSULUI  

TIPUL PROBEI LOCUL DE 

DESFĂȘURARE 

DATA ORA 

Probă scrisă Liceul Teoretic 

”C-tin Angelescu” 

03.07.2017 10,
00

 

Probă practică 
(doar pentru postul de 

îngrijitor) 

Liceul Teoretic 

”C-tin Angelescu” 

05.07.2017 10,
00

 

Interviu Liceul Teoretic 

”C-tin Angelescu” 

07.07.2017 10,
00

 

-  

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE ÎNGRIJITOR 

- Ordinul 1225/5031 din 24.12.2003 privind însușirea noțiunilor fundamentale de 

igienă; 

- ORDIN Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei EMITENT: MINISTERUL 



SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 127 din 21 februarie 

2014 (capitolul VI, art. 46-50) 

- Legea SSM 319/2006; 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 

 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE PAZNIC 

-      Legea nr.29/2010- pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2007 privind 

Creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

- Legea nr.35/2007 - privind Creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

- Legea 155/2010- privind înfiinţarea , organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Comunitare; 

- Legea 333/2003- privind Paza obiectivelor ,bunurilor,valorilor şi protecţia 

persoanelor; 

- Legea nr.61/1991- pentru Sancţionarea faptelor şi încălcarea unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată în 31.01.2011; 

- Hotărârea CJ 21/2003 – privind siguranţa în zona unităţilor de învăţământ; 

- Ordin 4703/2002- privind Intensificarea activităţilor de ordine publică şi 

creşterea siguranţei civice în zona unităţilor de învăţământ; 

- Ordonanţa 2/2001- privind Regimul juridic al contravenţiilor; 

- OUG 99/2000 – privind Măsurile ce pot fi aplicate în perioadele de temperaturi 

extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă; 

- Hotărârea 128/1994 – privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de 

dezvoltare fizică şi morală a elevilor. 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

I Selecția dosarelor 

Depunere dosare 22 - 27.06.2017, în intervalul orar 08,00-16,00 

Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor 28.06.2017, ora 10,00 

Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor 29.06.2017 ora 10,00 

Afișare rezultate contestații 29.06.2017, ora 16,00 

II Proba scrisă  

Susținerea probei scrise 03.07.2017, ora 10,00 

Afișarea rezultatelor 03.07.2017, ora 13,00 

Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor 04.07.2017, ora 12,00 

Afișare rezultate contestații 04.07.2017, ora 16,00 



III Probă practică (doar pentru candidații pentru postul de îngrijitor) 

Susținerea probei practice 05.07.2017, ora 10,00 

Afișarea rezultatelor 05.07.2017, ora 13,00 

Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor 06.07.2017, ora 12,00 

Afișare rezultate contestații 06.07.2017, ora 16,00 

 

IV Proba interviu:   

Susținerea interviului 07.07.2017, ora 10,00 

Afișarea rezultatelor 07.07.2017, ora 13,00 

Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor 10.07.2017, ora 12,00 

Afișare rezultate contestații 10.07.2017, ora 16,00 

 

 

AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE : 11.07.2017 , ora 10,00.  

 

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. DRAGOMIR EMIL – ŞTEFĂNUȚ          

 

 


