
 

 

 

 

ANUNȚ POSTURI VACANTE 

LICEUL TEHNOLOGIC “ANGHEL SALIGNY” GALAȚI organizează concurs 

pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcții contractuale de execuție 

vacante: 

 PAZNIC I  

 ÎNGRIJITOR I  

1. Condiţii generale de participare la concurs: 

1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4. are capacitate deplină de exerciţiu; 

5. 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; 

6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

7. 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 funcţiei, cu excepţia situaţiei în carte a intervenit 

reabilitarea. 

2. Condiţii specifice de participare la concurs: 

 PAZNIC 

o Studii medii: 

o Posesor permis categoria B 

o Vechime în muncă minim10 ani 

o Abilităţi de relaţionare comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ; 
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o Abilităţi pentru munca în echipă; 

o Disponibilitate pentru program flexibil 

o Disponibilitate pentru desfăşurarea de activităţi în weekend; 

o Disponibilitate pentru munca în trei schimburi; 

o Disponibilitate pentru lucrul în program de noapte 

o Posedă cunoştinţe temeinice de legislaţie rutieră 

o Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuţiilor şi  

responsabilităţilor din fişa postului;  

o Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi 

intelectuale şi a programului de lucru; 

o Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;  

o Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI.  

o Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la 

ultimul loc de muncă 

 

 ÎNGRIJITOR  

o Studii medii 

o Vechime în muncă minim10 ani 

o Abilităţi de relaţionare comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ; 

o Abilităţi pentru munca în echipă; 

o Disponibilitate pentru program flexibil 

o Disponibilitate pentru desfăşurarea de activităţi în weekend; 

o Disponibilitate pentru munca în trei schimburi; 

o Disponibilitate pentru lucrul în program de noapte 

o Răspunde de starea de curăţenie şi igienă în sectorul repartizat 

o Răspunde de inventarul încredinţat; 

o Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie; 

o Efectuează deplasăr i în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuţiilor şi  

responsabilităţilor din fişa postului;  

o Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi 

intelectuale şi a programului de lucru; 

o Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;  

o Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI. 

o Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la 

ultimul loc de muncă 

 

3. Concursul constă în următoarele etape succesive: 

 Selecţia dosarelor de înscriere; 

 Proba scrisă /  proba practică; 

 Interviul 



4. Desfăşurarea concursului: 

1. Concursul se organizează la sediul Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny” Galați conform 

calendarului următor: 

- 28 septembrie 2015, ora 16.00 – data limită şi ora până la care se pot depune 

dosarele de concurs; 

- 29 septembrie 2015, ora 09.00 – selecţia dosarelor de concurs; 

- 29 septembrie 2015, ora 15.00 – data limită de afişare a rezultatului selecţiei 

dosarelor de concurs; 

- 12 octombrie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; 

- 12 octombrie 2015, ora 12.00 – interviul; 

2. Comunicarea rezultatelor la proba scrisă, respectiv la interviu, se face în termen de 

maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei. 

3. După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, 

candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la 

data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei 

scrise şi a interviului, după caz, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

4. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de 

concurs/a probei scrise/a interviului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 

5. Rezultatele finale se afişează în termen de maximun o zi lucrătoare de la expirarea 

termenului prevăzut la pct.4 pentru ultima probă, respectiv interviul. 

5. Dosarul de concurs 

Dosarele complete de concurs întocmite conform art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare, se depun la sediul Liceului Tehnologic ”Anghel 

Saligny” Galați, secretariatul institutiei. 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: 

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny” 

Galați; 

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

după caz; 

3. 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; 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau specialitatea studiilor, în copie; 

5. cazierul judiciar; 



6. adeverinţă medicală care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 

6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de 

catre unitatile sanitare abilitate; 

7. curriculum vitae. 

Actele prevăzute de la punctele 2 – 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor acestora. 

   

BIBLIOGRAFIE: 

PAZNIC 

o Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu completarile si 

modificarile ulterioare; 

o Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 

persoanelor cu completarile si modificarile ulterioare; 

o Ordinul Nr. 5.115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și  

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. 

ÎNGRIJITOR 

o Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu completarile si 

modificarile ulterioare; 

o Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 

persoanelor cu completarile si modificarile ulterioare; 

o Ordinul Nr. 5.115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și  

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. 

o Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ 

o Metode de dezinsecţie şi dezinfecţie; 

Relații suplimentare la sediul Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny” Galați, Str. 

Metalurgiștilor, nr. 4, Județul Galați, telefon 0236/471119 și pe site-ul unității 

www.asalignygl.ro . 

 

DIRECTOR, 

prof. Nicoleta CONSTANTIN 

http://www.asalignygl.ro/

