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Anunţ angajare
În data de 03.06.2019, ora 0900 se va organiza concursul/examenul pentru
ocuparea unui post de muncitor calificat, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
Concursul pentru ocuparea acestui post constă în următoarele etape:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) probă practică;
d) interviul.
1. Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei 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
2. Condiţiile specifice:
•
10 clase + Curs calificare profesională/ Școală Profesională, calificarea zugravvopsitor
•
Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ
•
Abilități de muncă în echipă
•
Disponibilitate de program flexibil

•
Efectuează și alte sarcini trasate de către conducere în limita capacității sale fizice
și intelectuale și a programului de lucru
•
Cunoștințe de legislație specifică locului de muncă
•
Conoștințe în domeniul Securității în Muncă și PSI
•
Constituie un avantaj, atestatul pentru executarea activităţilor de pază a
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi certificat de calificare profesională
3. Dosarul de concurs se va depune la sediul Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida”,
situat în Iași, bd. Socola nr. 188-190, la compartimentul Resurse Umane, în perioada
13.05 – 24.05.2019, între orele 9,00 - 15,00 și va conține conţine următoarele
documente:
•
Dosar
•
cerere de înscriere la concurs
•
copia actului de identitate, certificat de naştere, certificate căsătorie
•
copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări

•

certificat de absolvire a cursului de agent pază și ordine/ agent de securitate
•
copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverinţă în original care
atestă vechimea în muncă
•
cazierul judiciar
•
adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de
către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate
•
curriculum vitae
Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea.
Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte
menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.
4. Etapele desfășurării concursului:
- rezultat selecție dosare concurs: 28.05.2019 – ora 1000
- depunere contestații selecție dosare: 29.05.2019, orele 1000 - 1400
- proba scrisă (eliminatorie): 03.06.2019 – ora 0900
- afișare rezultate probă scrisă: 03.06.2019 – ora 1600
- depunere contestații probă scrisă: 03.06.2019, orele 1600-1700
- proba practică (eliminatorie): 04.06.2019– ora 0900
- depunere contestații probă practică: 04.06.2019 – orele 1400- 1500
- interviu: 05.06.2019 – ora 0900
- depunere contestații: 05.06.2019 – orele 1400- 1500
- afișare rezultate finale: 06.06.2019 – ora 1000

Notarea probelor:
- proba scrisă și proba practică (eliminatorie): min. 50 puncte, max. 100 puncte
- interviu: min. 50 puncte, max. 100 puncte. Se prezintă la interviu doar candidații care
au obținut minimum 50 de puncte la proba scrisă și minimum 50 de puncte la proba
practică
- punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă,
proba practică şi interviu.
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;
– comportamentul în situaţii de criză; iniţiativă şi creativitate.

Director,
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BIBLIOGRAFIE MUNCITOR:

Codul muncii - legea 53/2003- cu modificările şi completările ulterioare
(drepturile şi obligaţiile salariaţilor, drepturile şi obligaţiile angajatorului)

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.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar-titlul IV-personalul unităţii de învăţământ.

legea nr. 319 /2006, cu modificările si completările ulterioare, privind protecţia şi
securitatea în muncă
 Capitolul IV - obligaţiile lucrătorilor
 Capitolul V – supravegherea sănătăţii
 Capitolul VI - comunicarea, cercetarea, înregistrarea şl raportarea
evenimentelor
 Capitolul VII - grupuri sensibile la riscuri

legea nr. 307/2006, cu modificările si completările ulterioare, privind apărarea
împotriva incendiilor
 Capitolul i-dispoziţii generale
 Capitolul ii - obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor

Ordinul 163/2007-privind aprobarea normelor de apărare impotriva incendiilor.
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Nr. ___ / _________

Cerere de înscriere
la concursul organizat în data de 03.06.2019
pentru ocuparea postului de muncitor

Subsemnatul/Subsemnata
________________________________________,
CNP_______________, posesor a BI/ CI seria _______, nr._____________, eliberat de
_____________________
la
data
de
____________,
domiciliat
în
______________________, str.____________________________, bloc _______,
scara______, apart._______, etaj_______, județul_________________, solicit
înscrierea la concursul de ocupare a postului de muncitor.

Data :___________
Semnătura :______________

