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ANUNŢ
LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIŞTE
organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de:
ÎNGRIJITOR - durată nedeterminată
Liceul „Voievodul Mircea” Târgovişte organizează, la sediul său
din localitatea Târgovişte, B-dul. Regele Carol I, nr. 70, concurs
pentru ocuparea a 3 posturi vacante de ÎNGRIJITOR - personal
nedidactic, cu norma întreagă, pe perioada nedeterminată.
Concursul va fi organizat în perioada 20.03.2017 - 13.04.2017
conform calendarului.
CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

 are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exerciţiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate;
 îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.






CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
o
o

nivelul studiilor: GENERALE;
vechime în muncă: minimum 2 ani.
1

CONCURSUL VA CONSTA IN URMATOARELE ETAPE:
 selectia dosarelor
 probă practică – 100 de puncte
 interviu - 100 de puncte
Candidaţii care nu obţin minim 50 de puncte la fiecare practică nu pot participa la proba
următoare. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare
probă. Se consideră admişi candidaţii care au obţinut cel mai mare punctaj, în ordine
descrescătoare.

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului Liceului "Voievodul Mircea"
Târgovişte

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
3.
4.
5.
6.

7.

după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
carnetul de muncă + raport salariat din Revisal sau, după caz, adeverinţele care atestă
vechimea în muncă, în profesie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar;
adeverinţă medicală cu mențiunea „apt pentru angajare post îngrijitor” care să ateste
starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate;
curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. Actele
prevăzute la punctele 2-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
copiilor. Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele şi în ordinea enumerată mai sus.

CALENDARUL CONCURSULUI:
1. depunerea dosarelor : la secretariatul şcolii, în perioada 20.03.2017 - 31.03.2017, în
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:00 - 14:00;
selecţia dosarelor depuse : 05.04.2017
afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse : 05.04.2017, ora 12:00
depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor depuse : 06.04.2017, între orele
09:00-12:00
afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse : 07.04.2017, ora 15:00
susţinerea probei practice: 10.04.2017, ora 14:00;
afişarea rezultatelor probei practice : 10.04.2017, ora 16:00
depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei practice: 11.04.2017, între orele 12:3015:00
afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma susţinerii probei practice: 11.04.2017, ora
16:00
susţinerea interviului: 12.04.2017, ora 09:00
afişarea rezultatelor în urma susţinerii interviului: 12.04.2017, ora 12:00;
depunerea contestaţiilor în urma susţinerea interviului: 12.04.2017, între orele 9:0012:00
afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor: 12.04.2017, ora 16:00
afişarea rezultatelor finale: 13.04.2017, ora 11:00

Relatii suplimentare:
 la compartimentul secretariat, telefon 0245612959,
2

