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ANUNȚ: 

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE MUNCITOR CALIFICAT 

LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI, anunţă scoaterea la concurs a unui post de muncitor calificat,
perioadă nedeterminată. 
Concursul va avea loc în data de  11.01.2016, ora 10ºº, la sediul unităţii, conform calendarului de
desfășurare a concursului.

Termenul de depunere a dosarelor este 30.30.12.2015, ora 15ºº, la secretariatul unităţii. 
Relaţii la telefon 0258/88112 , la sediul instituției: Localitatea : Jidvei, str. Perilor, Nr. 19 . 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat:
- 10 clase + Curs calificare profesională/ Școală Profesională, cu cel puțin una din calificările:

tâmplar, lăcătuș, mecanic, zugrav-vopsitor, electrician 
Abilități de relaționare: - comunicare cu întreg personalul unității de învățământ:
Abilități de muncă în echipa:
- Disponibilitate de program flexibil 
- Răspunde de inventarul încredințat 
- Știe sa folosească aparaturile electrice , electronice ,
- Efectuează  și  alte  sarcini  trasate  de  către  conducere  în  limita  capacității  sale  fizice  și

intelectuale precum și a programului de lucru;
- Cunoștințe de legislație specifica locului de munca;
- Cunoștințe în domeniul Securității în Muncă și PSI 
DOSARUL DE CONCURS - Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de
concurs care va conține următoarele documente: 
1. cerere de înscriere la concurs 
2. copia actului de identitate 
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor

specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice;
4. copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverință REVISAL care

să ateste vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor; 
5. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să îl

facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 
6. 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
unitățile sanitare abilitate; 

7. curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în
prezent; 

8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului. 
Actele prevăzute pentru dosarul de concurs vor fi prezentate și în original în vederea verificării
conformității copiilor cu acestea. 
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TEMATICA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE MUNCITOR CALIFICAT

1. LEGEA  319  din  14.07.2006  a  securității  și  sănătății  în  muncă  (publicat  în  MO  nr.
646/26.07.2006)  - cap. 4 – Obligațiile lucrătorilor – art. 22 și 23;

2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și
instituțiile  publice  –  Cap.  2  –  Norme  generale  de  conduită  profesională  a  personalului
contractual – art.5 – 7, art. 12;

3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
4. Normele de protecția muncii;
5. Codul Muncii - Legea 53/2003- cu modificările şi completările ulterioare.

ETAPELE CONCURSULUI: 

1. Înscrierea și selecția dosarelor de înscriere: 
- înscriere perioada 16.12.-2015 – 07.01.2016 între orele 900-1500; 
- selecție dosare 08.11.2015; 
2. Proba scrisa - la sediul unității :  data de 11.01.2016, ora 10.00, 
3.  Proba practică – la sediul unităţii: data de 11.01.2016, ora 13,00 
4. Interviul - la sediul unității : data de 11.01.2016, ora 15.00 
5. Afișarea rezultatelor: data de 12.01.2016 – ora 17,00 
6. Contestaţii  se  por  depune  la  secretariatul  unităţii  în  termen  de  24  ore  de  la  afişarea
rezultatelor. 

Director,

Prof. CARMEN STAN
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