
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

LICEUL TEHNOLOGIC “HARALAMB VASILIU” 

ORAŞ PODU ILOAIEI, STRADA NATIONALĂ NR. 88,  

TELEFON 0232740155, FAX 0232740221 

http://lthv.ro ; email: gsahv@yahoo.com 

Operator de date cu caracter personal nr. 24588 

nr. 2720 din 6.08.2021 
 

 

 
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PAZNIC-ÎNGRIJITOR ANIMALE 

 
Programat la data de 09.09.2021, ORA 9,00 

Locație desfășurare concurs: oraș Podu Iloaiei, str. națională nr. 88 jud. Iași, Liceul Tehnologic"Haralamb Vasiliu" Podu 

Iloaiei  
Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 25.08.2021 la sediul unității, la secretariat 

Condiții de participare: 

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 3 din anexa la HG nr 286 din 23.03.2011 cu privire la Regulamentul-

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a 

criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare  prin HG. nr. 1027/2014 

1. Condiţii specifice:  

 1.studii: generale/ medii - atesta de agent securitate/pază 

 abilităţi pentru munca în echipă; îngrijire şi hrănirea animalelor  
 persoană comunicativă, organizată, responsabilă, rezistentă la stres, rezistentă la efort fizic, iubitor de animale, 

disponibilitate la un program flexibil.  

2)Condiţii generale:  

 să fie cetăţean roman sau cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic 

European şi domiciliul în România;  

 să cunoască limba română, scris şi vorbit;  

 să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  

 să aibă capacitate deplină de exerciţiu;  

 să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate 

de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  

 să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la 

concurs;  

 să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor 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.  

Concursul va consta în:  
 Selecția dosarelor 30.08.2021 ora 8,00 
 proba practică - data și ora desfășurării: 09.09.2021, ora 9,00 
 Interviu  data și ora desfășurării: 09.09.2021, ora 12,00 

Dosarele de candidatură se vor depune până la data de 25.08.2021 în intervalul orar 8,00-16,00 la secretariatul unităţii 

şcolare; informații la tel: 0232740155 

Conţinutul dosarului:  
 Cererea de participare la concurs adresată doamnei director al Liceului Tehnologic „Haralamb Vasiliu” din Podu Iloaiei,  

 Curriculum vitae;  
 Documentele care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, documentele care atestă 

îndeplinirea condiţiilor specifice (original +copie);  

 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 conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 

Ministerul Sănătăţii);  

 Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; certificat de naștere și certificat 

de căsătorie (după caz) (original +copie);  

 Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;  

diploma de studii (original si copie); 

 Cazier juridic 

 Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului (original +copie); 

Director,  prof. ing. Cătărău Vasile 
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