
 
 

 

ANUNȚ CONCURS POST VACANT 

 

LICEUL DE ARTĂ “ ION VIDU ”, cu sediul în Timișoara, str. Cluj, nr.12,  organizează 

concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a următorului post contractual vacant, 

corespunzător funcţiei de execuţie (conform prevederilor H.G. 1336/08.11.2022.) 

1. post îngrijitor ( femeie de serviciu ) cu normă întreagă, personal nedidactic 

2. post îngrijitor ( femeie de serviciu ) cu 0,5 normă, personal nedidactic 

Studii: 

 studii minime absolvite: studii generale /medii (școală profesională sau liceu); 

Vechime în specialitate: 

 Nu necesită. 

Concursul se organizează la sediul LICEULUI DE ARTĂ “ ION VIDU ”                        

astfel: 

 21. 02. 2023 – 10.00 verificarea şi selecţia  dosarelor de înscriere; 

 22. 02. 2023 – ora 09,00 - susţinerea probei practice; 

 22. 02. 2023 –  ora 12,00 – susţinerea interviului. 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

Concursul pentru postul de îngrijitor se defăsoară în 3 etape succesive : 

a.  selecţia dosarelor de înscriere; 

b.  proba practică; 

c.  proba de interviu. 

 
CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI 

Depunerea dosarelor de participare la concurs: 

 07.02.2023 - 20.02.2023 zile lucrătoare - depunerea dosarelor la Liceul de Artă ”ION 

VIDU” Timișoara, la secretariat (secretar șef ), în intervalul orar 9,00- 15,00 . 

Etapa 1 - analiza şi selecţia dosarelor de participare la concurs: 

 21. 02. 2023 - analiza şi selecţia dosarelor de înscriere; 

 21. 02.2023 – până la ora 12.00 - afişarea rezultatelor iniţiale la proba de selecţie a 

dosarelor; 

 21. 02.2023 – ora 12.00 - ora 14.00 - depunerea contestaţiilor faţă de rezultatele selecţiei 

dosarelor în format scris la serviciul secretariat al unităţii şcolare  

 21 02.2023 – până la ora 13.00 - soluţionarea contestaţiilor faţă de rezultatele selecţiei 



dosarelor (dacă este cazul); 

 21. 02.2023 – ora 13.30 - comunicarea rezultatelor contestaţiilor faţă de rezultatele iniţiale 

a selecţiei dosarelor. 

Etapa II - desfăşurarea probei practice: 

 22. 02. 2023, ora 9,00 – ora 11,00 - susţinerea probei practice pentru postul de îngrijitor 

la sediul Liceului de Artă „Ion Vidu”; 

Etapa III - desfăşurarea interviului: 

 22. 02. 2023- ora 12,00 -susţinerea probei de interviu pentru postul de îngrijitor la 

sediul”; la sediul Liceului de Artă „Ion Vidu Timișoara 

 

Afişarea rezultatelor : 

 
 23. 02. 2023. - ora 10,00 - afişarea rezultatelor finale ale concursului  
 23.02.2023 între orele 10,00 – 12,00 depunerea contestațiilor 
 23.02.2023  - ora 14,00 afișarea rezultatelor de la contestații 
 24.02.2023 – ora 10,00 afișarea rezultatelor finale 

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE (comform prevederilor H.G. 

1336/08.11.2022.) 

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat 

parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației 

Elvețiene; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții 

specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității 

naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni 

de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană 

candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu 

excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 

ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit 

pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii 

ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii; 

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 

național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a 

unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind 

organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările 

ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h). 

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta/depune dosarul de concurs care va 

conţine următoarele documente: 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/260027
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/260027
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/232414
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215198


a)  formular de înscriere la concurs (se obține de la secretariat) 

b)  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; 

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de 

nume, după caz; 

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice 

ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței / revisal eliberate de angajator pentru perioada 

lucrată, sau adeverință de la ITM, care să ateste vechimea în muncă  

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către 

medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului; 

h) adeverința de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni 

prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu 

privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 

asupra minorilor,  

i) curriculum vitae, model comun european. 

 

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe 

propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a 

concursului. 

 
BIBLIOGRAFIA DE CONCURS 

 OMENCS nr.4183/2022 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si 

functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar  

 Norme de igiena pentru spatiile in care se desafasoara servicii de curatenie  

 Legea 53 / 2003 actualizată – codul muncii ,,răspunderea disciplinară”, (art.247 – art.252) 

Cap IV- Obligațiile lucrătorilor 

 

Fişa postului care cuprinde atribuţiile postului de îngrijitor poate fi consultată la sediul 

unităţii la biroul secretariat. 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele  0256/494067, 0740074960 si pe site-ul unității 

https://liceulionvidu.ro 

 

                                                                                                        03.02.2023 

 

DIRECTOR 

Prof. Patricia Vlad 

                                   

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/232414

