
ANUNŢ POST VACANT  

LICEUL DE INFORMATICĂ ”TIBERIU POPOVICIU”, CLUJ-NAPOCA  

anunţă concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de 

ÎNGRIJITOR 

cu studii generale, o normă întreagă, pe perioadă nedeterminată 

 

I. Condiţii de participare: 

 

 să fie cetăţean român sau cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

 să cunoască limba română, scris şi vorbit; 

 să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

 să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

 să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 

pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare 

abilitate; 

 să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

 să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor 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. 

 

Cerinţe principale: 

 

 Studii generale  

 Vechime în muncă - 2 ani; 

 

 

Cerinţe specifice pentru ocuparea postului 

 

 Persoană organizată, responsabilă și punctuală; 

 Bună capacitate de adaptare la situaţii noi; 

 Spirit de iniţiativă; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II. Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs : 

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 

următoarele documente: 

 cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

 copia actului de identitate şi al certificatului de naştere sau orice alt document care 

atestă identitatea, potrivit legii, 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 autoritatea sau instituţia publică; 

 carnetul de muncă, extras din Revisal (pentru perioada lucrată după 01.01.2011) sau, 

după caz adeverinţele care atestă vechimea in muncă, în meserie şi/sau în specialitatea 

studiilor, în copie; 

  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis 

la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu 

are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul 

cazierului judiciar, cel mai târziu pana la data desfășurării primei probe a concursului)  

 adeverinţă medicală 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 (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în 

clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit 

de Ministerul Sănătăţii ). 

  Curriculum Vitae 

 

 

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea." 

  



Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la sediul LICEULUI DE INFORMATICĂ 

”TIBERIU POPOVICIU”, CLUJ-NAPOCA, str. CALEA TURZII, nr.140-142, în perioada 

11.02.2019-24.02.2019, între orele   12.00 – 14.30. 
Informaţii suplimentare puteţi obţine de la secretariatul LICEULUI DE INFORMATICĂ 

”TIBERIU POPOVICIU”, CLUJ-NAPOCA, telefon 0264438024. 

 

Desfăşurarea concursului:  

 Concursul se va organiza la sediul LICEULUI DE INFORMATICĂ ”TIBERIU 

POPOVICIU”, CLUJ-NAPOCA, str. CALEA TURZII, nr.140-142 şi constă în 4 etape 

succesive , după cum urmează : 

a) selecţia dosarelor 

b) proba scrisă 

c) proba practică 

d) interviul 

 

a) Selecţia dosarelor 

 

 În data de 25.02.2019 are loc selecţia dosarelor de concurs de către comisie; 

 Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa în data de 25.02.2019, ora 13.00-la afişier şi 

pe site-ul şcolii; 

 În data de 25.02.2019, în intervalul orar 13.00-14.00 se pot depune contestaţiile cu 

privire la rezultatele selecţiei dosarelor; 

 În data de 25.02.2019 ora 15.00 afişarea rezultatelor finale după contestaţii. 

 

b) Proba scrisă 

 Data şi ora desfăşurării: 03.03.2020, ora 9. Candidaţii vor fi prezenţi la sediul unităţii 

cu o jumătate de oră înaintea începerii probei scrise, respectiv ora 8.30, Durata probei 

scrise este de maxim două ore de la primirea subiectului; 

 Afişarea rezultatelor: 03.03.2020, ora 13; 

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin minim 50 puncte.  

 

c) Interviul 

 Data şi ora desfăşurării: 04.03.2020,  începând cu ora 11.00; 

 Sunt declaraţi admişi candidaţii care obţin minim 50 puncte;  

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă  

şi interviu . 

Afişarea  rezultatelor  finale ale concursului: 04.03.2020, ora 14.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIE: 

 Îndreptarul Tehnic privind mijloacele și metodele de întreţinere a curăţeniei, de 

spălare și dezinfecţie, utilizate în acţiunea de gospodărire a unităţilor de învăţământ şi 

educaţie nr. 28238/29.05.1980, elaborat de Ministerul sănătăţii, Direcţia asistenţei 

medicale; 

 Procedura privind curăţenia şi dezinfecţia; 

 OMS. Nr. 1955/18.10.1995-Norme de igiena în unitățile de învățământ Legea 

nr.319/2006; 

 Sănătatea si securitatea in munca - Obligațiile lucrătorilor Legea nr.307/2006 

 Apărarea împotriva incendiilor - Obligațiile salariaților la locul de munca; 

 Regulamentul Intern al Liceului de Informatică Tiberiu Popoviciu Cluj-Napoca- afișat  

pe site-ul liceului: http://www.tpopoviciu.ro 

 

 

SARCINI DE SERVICIU DIN FIȘA POSTULUI: 

 

Curăţarea şi întreţinerea imobilelor/obiectelor/aparaturii din dotarea unităţii şcolare, cu 

respectarea normelor de igienă și de protecţia muncii, conform graficului întocmit de 

administratorul de patrimoniu al unității: 

a) măturarea, spălarea și igienizarea tuturor suprafețelor din interiorul unității, conform 

planificării efectuate de administratorul de patrimoniu, cu respectarea specificului 

fiecărui tip de pardoseală; 

 săli de clasă,săli de sport,săli de lectură,săli profesorale,cabinete profesori, 

 camere din internat, spălătorie,sala de mese,bucătărie, 

 coridoare, scări, 

 băi elevi/profesori, 

b) ștergerea prafului/desprăfuirea: 

 de pe bănci, scaune, dulapuri, birouri etc., 

 pereților încăperilor (îndepărtarea pânzelor de păianjen); 

c) spălarea/igienizarea: 

 băncilor, scaunelor, meselor, birourilor, 

 geamurilor și ușilor din: sălile de clasă, laboratoare,birouri, sălile profesorale, băi 

și holuri, 

 obiectelor sanitare: WC-uri, chiuvete, țâșnitoare etc.; 

d) curățarea: 

 covoarelor/mochetelor, jaluzelelor, 

 calculatoarelor, imprimantelor, multiplicatoarelor și scanerelor, 

 tablelor la sfârșitul orelor de curs 

 întrerupătoarelor, ecranelor de proiecție, corpurilor de iluminat; 

e) asigurarea aprovizionării sălilor de clasă cu cretă, markere, burete și coșuri de gunoi.; 

 

 

 

 
DIRECTOR, 

prof. GURZĂU AMALIA 

http://www.tpopoviciu.ro/

