ANUNȚ!
Concurs de ocupare post contractual vacant
MUNCITOR I-M
Liceul Teoretic „Dunărea” Galați organizează concurs, pentru ocuparea postului
contractual vacant de Muncitor I M - pe perioada nedeterminată, conform calendarului
ataşat.
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului cadru aprobat prin HG nr.286/23.03.2011, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare:
a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciţiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate ;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, dupã caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra
statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice de participare la concurs:
studii: liceale cu diplomă de bacalaureat;
calificare profesională mecanic + autorizare în domeniile: agent de pază/agent de
securitate;
competențe de: lăcătuș, instalator, electrician și tâmplar;
experiență profesională: minim 3 ani;
vechime în specialitatea necesară exercitării funcției: minim 3 ani;
I.

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:
1. Cerere de înscriere ;
2. Copia actului de identitate;
3. Copii ale actelor de studii (diplomă bacalaureat, atestate etc);
4. Copia certificatului de naştere;
5. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul);
6. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul);
7. Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL;
8. Cazier judiciar ;
9. Adeverință din care să reiasă vechimea în domeniu;
10. Adeverință care să ateste starea de sănătate (de la medicul de familie);
11. Recomandare de la ultimul loc de muncă.

Copiile solicitate vor fi însoţite de documentele în original pentru conformitate cu
originalul
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Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările
ulterioare:
 CAPITOLUL IV – Obligațiile lucrătorilor;
 CAPITOLUL V – Supravegherea sănătății;
 CAPITOLUL VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea
evenimentelor;
 CAPITOLUL VII – Grupuri sensibile la riscuri;
Legea nr. 307/200 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul
Oficial nr.633/21.07.2006, cu modificările și completările ulterioare:
 CAPITOLUL I – Dispoziții generale;
 CAPITOLUL II – Obligații privind apărarea împotriva incendiilor
o Secțiunea 1 – obligații generale;
o Secțiunea a 6-a – obligațiile administratorului, conducătorului
instituției, utilizatorului și salariatului;
Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual;
OMEN nr.5079/2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților
de învățământ preuniversitar;
Legea nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale.
Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor, cu modificările și completările ulterioare-secțiunea VI
Întreținere și reparații la instalații sanitare, apă, canalizare;
Cartea instalatorului/electricianului de Gh. Chiriță și C. Alexa - Editura Tehnică;

PROCEDURA DE SELECȚIE

Probe de concurs:
Proba scrisă:- data de 04.03.2019, ora 9.00, la sediul Liceului Teoretic „ Dunărea”
Proba practică: - data de 04.03.2019, ora 14.00, la sediul Liceului Teoretic „ Dunărea”
Proba de interviu:- data de 05.03.2019, ora 09.00, la sediul Liceului Teoretic
„ Dunărea”
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este
de 10 zile de la afișare, la sediul Liceului Teoretic “Dunărea”, până la data de 19.02.2019 ora
14.00.
IV. Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale:
Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Liceul Teoretic „Dunărea” Galați,
conform graficului.
Informaţiile suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 0236/321731 sau
personal la secretariatul şcolii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
Etapa de concurs
Publicarea anunţului
Depunerea dosarelor de concurs ( la
secretariatul unității)

Data / perioada
05.02.2019
06.02.2019-19.02.2018
între orele 800-1400
20.02.2019 între orele 900Selecția dosarelor
1300
Rezultatul selecției dosarelor
20.02.2019, ora 1400
Proba scrisă
04.03.2019, ora 900
Afișarea rezultatelor în urma probei scrise 04.03.2019, ora 1230
Depunerea contestațiilor la proba scrisă
04.03.2019, ora 1230-1300
Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba
scrisă
04.03.2019, ora 1330
Proba practică
04.03.2019, ora 1400
Afișare rezultate proba practică
04.03.2019, ora 1700
Interviul
05.03.2019 ora 0900
Afișarea rezultatelor în urma interviului
05.03.2019 ora 1200
Afișarea rezultatelor finale
05.03.2019 ora 1300

Observaţii

Notă:
 Cf. HG 286 / 2011, actualizat , art. 24, alin. 8: întrebãrile şi rãspunsurile la interviu se
înregistreazã audio-video ;
 Cf. HG 286 / 2011, actualizat , art. 18 alin. 3: se pot prezenta la urmatoarea etapã numai
candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentã.
 Cf. HG 286 / 2011, actualizat, art. 28, sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut la cele
trei probe, minimum 70 de puncte.
 Cf. HG 286 / 2011, actualizat , art. 30, alin. 4: se consideră admis candidatul care a obținut
cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca
aceștia să fi obținut punctajul minim necesar;
 Cf. HG 286 / 2011, actualizat , art. 30, alin. 1: candidatul declarat admis este obligat să se
prezinte la post în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data afișării rezultatului
final.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Liceului Teoretic “Dunărea” Date contact:
secretar Borş Nicuţa tel.:0236/321731
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