
 

Nr. 2849/07.12.2020. 

 

Anunț: 

Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” cu sediul în Șos. Pantelimon nr. 355, sector 2, București anunță 

scoaterea la concurs a unui post de muncitor, pe perioadă nedeterminată, conform H.G. 286/2011 cu 

modificările și completările ulterioare. 

Candidații trebuie să îndeplinească cumulative următoarele condiții generale: 

a) cetățenie română și domiciliul în Romania; 

b) vârsta minimă de 18 ani reglementată de prevederile legale; 

c) capacitate deplină de exercițiu; 

d) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată, pe baza adeverinței 

medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

e) studii și după caz, vechime sau alte condiții specific potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

f) nu i-a încetat contractul de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

g) nu a suferit nici o condamnare definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, 

de 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. 

Condiții specifice: 

-studii generale (școala generală de 8 clase) 

  



Documente necesare în dosarul de înscriere la concurs 

a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității; 

b) Copia actului de identitate; 

c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copii ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice; 

d) Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie și/sau specialitatea studiilor și fișa REVISAL; 

e) Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

f) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unități 

sanitare abilitate; 

g) Curriculum vitae și recomandare de la ultimul loc de muncă. 

Adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia, în formatul stabilit de Ministerul Sănătății. 

Toate documentele vor fi scanate în format PDF. 

Tipul probelor de concurs:   -   proba scrisă (test grilă)  

Dosarele complete (scante în format PDF) se transmit la adresa de e-mail 

liceulteoreticlucianblaga@yahoo.ro  în perioada 21.12.2020-06.01.2021. 

Concursul se va organiza în data de 12.01.2021 ora 9.00 – proba scrisă şi 12.01.2021 ora 13 – proba 

de interviu, la sediu unităţii din Sos. Pantelimon, nr. 355, sector 2, Bucureşti. 

                  

Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul unității în timpul programului de lucru cu 

publicul- tel. 021 255 12 65. 

 

        Bibliografie: 

• Legea 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual; 

• Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Afișat astăzi 07.12.2020 la sediul unității 

 

 

 

Director, 

Prof. Mihael Mihalcea 
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