
 
 

ANUNŢ 
LICEUL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCŢII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

ARAD 
ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR 

POST VACANT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ: 
• ÎNGRIJITOR – 1 NORMĂ 

 
Condiţii de participare  
Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:  
a) condiţii generale:  
- are cetăţenia română, sau a altor state ale UE 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. 
b) condiţii specifice: 
- îngrijitor – Studii gimnaziale fără condiții de vechime. 
Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:  
a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;  
b) Copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;  
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice;  
d) Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în 
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;  
e) Cazierul judiciar în original;  
f) Curriculum vitae;  
g) 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 unităţile sanitare 
abilitate.  
 
Actele depuse la dosarul de înscriere prezentate în copie(de la literele b - d) vor fi prezentate şi în 
original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalul. 



 
PROBELE DE CONCURS  
- selecţia dosarelor de înscriere : 12 .12.2019, ora 1200;  
- comunicarea rezultatelor selecției : 13.12.2019 ora 1000 
- depunerea contestațiilor : 13.12.2019, între orele 1000 - 1400;  
- rezolvarea contestațiilor : 13.12.2019, ora 1400;  
- proba practică : – 16.12. 2019, ora 900;  
- interviul – 16.12. 2019, ora 1300.  
- afișarea rezultatelor – 17. 12. 2019, ora 1200  
- depunerea contestațiilor – 17. 12. 2019, între orele 1200 - 1500  
- rezolvarea contestațiilor – 18. 12. 2019, ora 1400  
 
 
Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la secretariatul  
Liceului Tehnologic de Constructii si Protectia Mediului Arad în  
Perioada 26.11.2019 – 11.12.2019, între orele 0900 – 1500.  
Relaţii suplimentare se obţin de la secretariatul Liceului Tehnologic de Construcții și Protecția 
Mediului Arad, sau la numărul de telefon: 0257275126.  
 
 
 
 

Director L.T.C.P.M. ARAD 
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