
Anunț concurs pentru 4 posturi contractuale 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște cu sediul în: localitatea 

Târgoviște, strada G-ral I. E Florescu, nr. 18, județul Dâmbovița, organizează 

concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale aprobat prin H.G. nr. 

286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările 

ulterioare:  

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene 

sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) 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; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții 

specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv 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. 

 

        1.  Denumirea postului:  

Secretar  grad II S  - 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată. 

       Condiții specifice de participare la concurs:  

- vechime în funcție didactică auxiliară 5 ani. 

         Nivelul studiilor:  

- superioare de lungă durată 

         Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 

- proba scrisă în data de   17.01.2020, ora  09.00, la sediul  instituției;                

- proba interviu în data de  17.01.2020, ora  15.00, la sediul  instituției;   

          Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs 

este  de 09.01.2020, la sediul instituției. 

 

 



Bibliografie 

• OMENCȘ nr.5079/2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare 

a unităților de învățământ preuniversitar cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• OMENCȘ nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 

actelor de studii și al documentelor gestionate de unitățile de învățământ 

preuniversitar cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 

• Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea și completarea Anexei privind 

aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în 

învățământul preuniversitar de stat; 

• HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar Euro200;  

• Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale; 

• OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 

a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat; 

• H.G.286/2011 si H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 

contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

• Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea Educației Naționale Nr. 1/2011, actualizată; 

 

         2. Denumirea postului:  

Bibliotecar grad III S – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată. 

       Condiții specifice de participare la concurs:  
- vechime în funcție didactică auxiliară 3 ani. 

         Nivelul studiilor:  
- superioare de lungă durată 

         Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 
- proba scrisă în data de   17.01.2020, ora  09.00, la sediul  instituției;                

- proba interviu în data de  17.01.2020, ora  15.00, la sediul  instituției;   

          Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs 

este  de 09.01.2020, la sediul instituției. 

Bibliografie: 

 Tratat de biblioteconomie. Vol. 2. Partea 2: Managementul colecțiilor si 

serviciilor de bibliotecă, București: Editura ABR, 2016, p. 26-183. 

 Frâncu Victoria. Limbaje de indexare: structură, compatibilitate, 

multilingvism. Galați: Axis Libri 2011.3 



 Clasificarea Zecimală Universală: Ghid de utilizare/ I.C. McIlwaine. 

București, Asociația Bibliotecarilor din Învățământ, 2006. 

 Arhitectura sistemului clasificării zecimale universale/ Zenovia Niculescu. 

București: Editura Universității București, 2004. 

 Tomescu S.A.: Reprezentarea cunoașterii de la scheme de clasificare la 

nivel semantic, în “Studii de biblioteconomie și știința informării”, 2014. 

18 p. (p. 11-17) 

 ROF (Regulamentul de funcționare și organizare al B.A.R.) 

 RI (Regulamentul Intern) 

 Legea 334/2002, republicată cu modificările și completările ulterioare 

 www.biblacad.ro (cap. „Despre bibliotecă” și “Rapoarte anuale” ) 

 

 

           3. Denumirea postului:  

Administrator patrimoniu grad III S  - 1 post vacant, pe perioadă 

nedeterminată. 

        Condiții specifice de participare la concurs:  

     - vechime în muncă peste 25 ani 

     - licențiat în științe economice  

         Nivelul studiilor:  
- superioare de lungă durată 

         Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 
- proba scrisă în data de   17.01.2020, ora  09.00, la sediul  instituției;                

- proba interviu în data de  17.01.2020, ora  15.00, la sediul  instituției;   

          Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs 

este  de 09.01.2020, la sediul instituției. 

 

Bibliografia: 

• Legea nr.1/2011, Legea educației naționale, cu modificările şi completările 

ulterioare, Titlul II, Capitolul VI-Secțiunea a 2-a, Titlul IV, Capitolul I-

Secțiunile 1,3,11.  

• Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice;  

• O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și 

capitalurilor proprii;  

• O.M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu 

modificările si completările ulterioare;  

• LEGEA nr. 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă, cu 

modificările si completările ulterioare;  



• LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările si completările ulterioare;  

• LEGEA nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- cap.II-

secțiunea a 2-a, cap.IV-secțiunea 1, cap.V-secțiunile1,2,3, cap.VI-

secțiunea 1, cap.VI-secțiunea 1, cap.IX; 

 

         4. Denumirea postului:  

- Îngrijitor M -  1 post vacant, pe perioadă nedeterminată. 

         Condiții specifice de participare la concurs:  

- vechime în muncă peste 15 ani. 

         Nivelul studiilor:  

- medii 

         Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 

- proba practică în data de  17.01.2020, ora  10.00, la sediul  instituției;                

- proba interviu în data de  17.01.2020, ora  11.00, la sediul  instituției;   

          Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs 

este  de 09.01.2020, la sediul instituției. 

 

Bibliografie 

 

1. Legea 53/01.03.2003 – Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare 

2. Legea Nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă cu modificările și 

completările ulterioare 

3. OUG Nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 

4. Ordinul nr. 163/28,02,2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare 

împotriva incendiilor publicat in Monitorul Oficial nr. 216/29.03.2007. 

 

Acte necesare pentru depunerea dosarului de concurs:  

a) cerere de înscriere;  

b) copia actului de identitate;  

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări;  

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în 

muncă, şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului; 

 e) cazierul judiciar;  



f) adeverință 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;  

g) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.  

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se 

certifică pentru comformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

       Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul Liceului 

Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște si pe site-ul http://www.ltta.ro/ 

Date contact: Florea Marina; tel: 0372716575 
 

 


