
                      A N U N Ţ 
 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, 

Liceul Tehnologic Nisiporesti organizează concurs în vederea recrutării și selecției de personal pentru 

ocuparea postului  vacant de muncitor de întreținere. 

 

Condițiile de participare la concurs: 

 

 Condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011. 

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant persoana care îndeplineste urmatoarele conditii: 

a) are cetatenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând 

Spatiului Economic European si domiciliul în România; 

b) cunoaste limba româna, scris si vorbit; 

c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale; 

d) are capacitate deplina de exercitiu; 

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

f) îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor 

postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori 

contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a 

unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar face‐o incompatibila cu 

exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 Condiţii de studii și specifice prevăzute în fişa postului, aferente postului de muncitor întreţinere : 

- Minimum 10 clase /Curs calificare profesională/ Scoală Profesională, cu cel putin una din calificările: lăcătus 

mecanic, tamplar, zugrav-vopsitor. 

- Cunostinte si abilitati practice in domeniile: instalatii termice si sanitare, tamplarie  si electricitate, intretinere 

si reparatii . 

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până în data de 26 octombrie 

2017, inclusiv,orele 16.00, la secretariatul şcolii. 

Rezultatele  selecţiei dosarelor de înscriere la concurs se vor afişa la data 26  octombrie 2017, ora 17. 00, la 

sediul Liceului Tehnologic Nisiporesti. 

Data, ora şi locul organizării probei scrise şi probei practice: 27octombrie 2017, ora 09.00, la sediul Liceului 

Tehnologic Nisiporesti. 

Data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă şi 

proba practică. 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă. 

 

Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 6 din Anexa la 

Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, respectiv: 

a) Cererea de înscriere la concurs adresată directorului şcolii; 

b) Copie act  identitate; 

c) Actele care atestă pregătirea şi experienţa profesională, nivelul studiilor, efectuarea unor specializări  și 

copiile documentelor  care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 

d) 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 unitățile sanitare abilitate. 

e) Copia carnetului de muncă şi adeverinţă din programul REVISAL care să ateste vechimea în muncă, în 

meserie și/sau în specialitatea studiilor,dupăcaz; 

f) Cazier judiciar; 

g )Curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în prezent; 

Copiile de pe actele mai sus prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru 

conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 



Tematica si Bibliografia de concurs: 

 

1. Legea sănătătii si securităţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele de aplicare aprobateprin H.G. nr. 

1425/2006. 

2. Legea  ISU nr.307/2006 , Capitolul II, Sectiunea 1 si Sectiunea 6. 

3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice-Cap. 2 Norme generale de conduită profesională a personalului contractual. 

4. Regulamentul de  organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar-Titlul IV-

Personalul unităţii de învăţământ. 

5. Ordinul 163/2007-privind aprobarea Normelor de apărare impotriva incendiilor. 

 

Proba scrisa: 

      - Testare din bibliografia propusă 

Proba practică: 

– proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea 

ocupării postului vacant. 

Proba practică include următoarele criterii de evaluare: 

– capacitatea de adaptare; 

– capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile; 

– îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice; 

– capacitatea de comunicare; 

– capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice. 

Proba interviu: 

– în cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. 

Interviul se realizează pe baza următoarelor criterii de evaluare: 

– abilităţi şi cunoştinţe impuse de post; 

– capacitate de analiză şi sinteză; 

– motivaţia candidatului; 

 

Concursul de ocupare a postului vacant are  patru  etape succesive: 

 Selecţia dosarelor de înscriere 

 Proba scrisă 

 Proba practică 

 Interviul  

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic Nisiporesti sau la telefonul 0233781031. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR,                    SECRETAR , 

PROF. Bursuc Cleopatra Brindusa      Barticel Petrica 


