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ANUNŢ 
 

 

Liceul Tehnologic Agricol Bistrita, Județul Bistrița-Năsăud organizează concurs 

pentru ocuparea postului contractual vacant ingrijitor scoala (femeie de serviciu), 1 normă 

conform H.G.1027/2014. 

Denumirea postului ingrijitor scoala (femeie de serviciu) post contractual vacant pe 

perioadă nedeterminată: 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției 

contractuale sunt: 

• studii generale sau medii; 

• vechimea în muncă – 2 ani; 

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

baza adeverinţei medicale eliberată de medic. 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

• 24 septembrie 2021, ora 09.00 proba scrisă; 

• 24 septembrie 2021, ora 12.30 proba practică; 

• 24 septembrie 2021, ora 13.30 proba interviu. 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: 

• Cerere de înscriere la concurs; 

• Copia actului de identitate; 

• Copie certificat de naştere şi căsătorie (dacă este cazul); 

• Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor; 

• Extras Revisal , adeverinţă din care să rezulte vechimea în muncă; 

• Cazier judiciar; 

• Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului 

de îngrijitor şcoală; 

• Curriculum vitae. 



 

 

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile 

lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, respectiv 09 septembrie 2021, la 

sediul Liceului Tehnologic Agricol Bistrita, str. Drumul Tarpiului nr. 21 

Detalii privind condiţiile de participare şi bibliografia de concurs la sediul Liceului 

Tehnologic Agricol Bistrita, str.Drumul Tarpiului nr. 21  judeţul Bistriţa-Năsăud, telefon 

0263/238101. 

NOTĂ:- Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, 

numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard  stabilit de Ministerul 

Sănătăţii. 

           -Copiile documentelor vor fi însoţite de documentul în original pentru a se pune 

viza de conformitate cu originalul. 
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• Legea nr.53/2003 actualizată (Codul Muncii); 

• Legea 319/2006, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă; 

• ROFUIP CAP.3 – ART.42, 43, 48, 49, 51; 

• Contractul colectiv de muncă în învăţământ; 

• Procedură operaţională a Liceului Tehnologic Agricol Bistriţa , nr. 618/08.03.2021   , 
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SARS-COV 2 în unitate, www.agricolbistrita.ro 

 

http://www.agricolbistrita.ro/

