
Liceul Teoretic  “Lucian Blaga”

Cluj-Napoca, Aleea  Băişoara nr. 2-4

tel. 0264546627,  fax 0264544616  

www.liceulblagacluj.ro    

Nr.   1274 / 07.09.2022

Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;
În conformitate cu prevederile  HG nr.  286/2011,  pentru aprobarea Regulamentului  –  cadru privind stabilirea

principiilor  generale  de  ocupare  a  unui  post  vacant  sau  temporar  vacant  corespunzător  funcţiilor  contractuale  şi  a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice.

LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA”
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Băișoara nr.2-4

            Anunţă organizarea în data de  29 SEPTEMBRIE 2022 a concursului pentru ocuparea posturilor de         
Îngrijitor curățenie

A. Informații post:
 Denumire post: Îngrijitor curățenie, studii: scoala generală/invățământ obligatoriu, medii
 Număr posturi: 2
 Durată încheiere contract individual de muncă: nedeterminată
 Tip normă contract individual de muncă: întreagă               
 Principalele cerințe ale postului: efectuarea curățeniei în sectorul repartizat de conducerea școlii     

            
 Fişa postului care cuprinde atribuţiile postului poate fi consultată la sediul Liceului “Lucian Blaga” din Cluj-

Napoca, în perioada de înscriere.
         B. Conţinutul dosarului de înscriere:

 Cerere de înscriere la concurs adresată directorului unității de învățământ;
 Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, (original şi copie);
 Acte de studii și alte documente care atestă efectuarea unor specializări (original şi copie);
 Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, şi/sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă,

în meserie şi/sau, în specialitatea studiilor;
 Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu

funcţia  pentru care  candidează (candidații  declarați  admiși  la  selecția  dosarelor  și  care  au depus la  înscriere
declarație pe propria răspundere, au obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,
cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);

 Adeverință –Certificat de integritate comportamentală-la încheierea CIM

 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 trebuie să conţină, în clar,  numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilită de Ministerul Sănătăţii).

 Recomandare de la ultimul loc de muncă- Opțional
 Curriculum vitae,
 Dosar plic

C. Condiţii de desfășurare a concursului:
 Depunerea  dosarelor  de  înscriere: se  face  la  sediul  Liceului  Teoretic  “Lucian  Blaga  ”,  Cluj-Napoca,  la

secretariat, în perioada 07 septembrie- 20  septembrie 2022, între orele 9,00-12,00 
 Etapele desfășurării concursului:

a) Selecția dosarelor de înscriere:
- afișarea rezultatelor etapei de selecție a dosarelor:  22 septembrie   2022, ora 10,00
- depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele selecției dosarelor: până în 22 septembrie2022, ora 13,00 
- afișarea rezultatelor la contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor:22 septembrie 2022, ora14,00

http://www.liceulblagacluj.ro/


b) Proba scrisă și proba practică:
- proba scrisă se va desfășura la sediul Liceului Teoretic “Lucian Blaga”,
Cluj-Napoca, în data de 29 septembrie   2022, ora 9,00
- Interviul  se va desfășura la sediul Liceului Teoretic “Lucian Blaga”,
Cluj-Napoca, în data de 29 septembrie   2022, ora 11,00

- afișarea punctajelor obținute de către candidați, cu mențiunea ”admis” sau ”respins”:
29 septembrie   2022, ora 14,00
- depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele obținute la proba scrisă: 30 septembrie   2022, între orele 8,00-
10,00
- afișarea rezultatelor la contestațiile cu privire la rezultatele obținute la proba scrisă: 30 septembrie 2022, ora
12,00

D. Condiţii generale de participare la concurs:
 Are  cetățenia  română,  cetățenie  a  altor  state  membre  ale  U.E.  sau a  statelor  aparținând Spațiului  Economic

European și domiciliul în România;
 Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 Are capacitate deplină de exercițiu, o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

      E. Condiţii specifice de participare la concurs:
 Vechime în domeniu – nu necesită;
 Abilități de comunicare, 
 Seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate, autocontrol.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul  Liceului Teoretic “Lucian Blaga”,  Cluj-Napoca, telefon 0264-
546627.

     Afişat astăzi, 07.09.2022

                                                                      DIRECTOR,
                                                                Ungurean Monica Laura


