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        A N U N T 
 

LICEUL TEHNOLOGIC BRATIANU DRAGASANI ANUNTA SCOATEREA LA 

CONCURS : 

1. UN POST DE MUNCITOR CALIFICAT I M– PERSONAL NEDIDACTIC - , PE PERIOADA 

NEDETERMINATA – 1 norma 

CONCURSUL VA AVEA LOC IN DATA DE 15.03.2023 ORA 1000, LA SEDIUL   

LICEUL TEHNOLOGIC BRATIANU, DIN DRAGASANI, STR. M. KOGALNICEANU, NR. 1 

TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARELOR ESTE 06.03.2023 ORA 1200, LA SEDIUL 

LICEUL TEHNOLOGIC BRATIANU, DIN DRAGASANI, STR. M. KOGALNICEANU, NR. 1 
 

♦ CONDITII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR 
(art. 3 din Regulametul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant aprobat 

prin H.G. nr. 1336/2022, cu modificarile si completarile ulterioare) 

    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. 

♦ CONDITII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR 

CALIFICAT I M 

  Studii medii (liceu) ; 

  Certificat de calificare in domeniul - Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze, sudor. 

  Vechime minim 10 ani  

  Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ; 

  Abilităţi pentru munca în echipă;  

  Disponibilitate pentru program flexibil:  

  Disponibilitate pentru munca în două schimburi; 

  Răspunde de starea de curăţenie şi igienă în sectorul repartizat: 

  Răspunde de inventarul încredinţat; 

  Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie; 

  Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a 

programului de lucru; 

♦ PROBE DE CONCURS 

- Lucrare scrisa de 2 ore din bibliografia anuntata,  ziua 15.03.2023, ora 1000 

- Interviu , ziua 16.03.2023, ora 1000 

Concursul se va organiza la sediul Liceul Tehnologic Bratianu, din Dragasani,  str. M. 

Kogalniceanu, nr. 1 



♦ DOSARELE DE CONCURS VOR FI DEPUSE LA SECRETARIATUL 

UNITATII, pana LA 06.03.2023, ora 1200 si vor contine urmatoarele documente, conform art. 6 din 

Regulametul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant aprobat prin H.G. 

nr. 1336/2022, cu modificarile si completarile ulterioare): 

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 

solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

    f) 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 unităţile sanitare 

abilitate; 

    g) curriculum vitae; 

        Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

    În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la 

înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa 

dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a 

concursului. 

    Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu 

acestea. 

♦ BIBLIOGRAFIE: 
 

Postul de muncitor calificat 
1. LEGEA NR. 319 / 2006 – a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările 

ulterioare, 

– Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor; 

2. Legea nr. 307\2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor, actualizată cu modificările și 

completările ulterioare  

3. Legea nr. 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția  persoanelor, cu 

modificarile si completarile ulterioare, actualizată cu modificările și completările ulterioare 

4. LEGEA 53 / 2003 – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ”, actualizată cu modificările 

și completările ulterioare 

5. Standard de pregatire profesionala - Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze, Anexa 2 la OMENCS 

4121/13.06.2016 
 

♦ CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI 

▪ Depunerea dosarelor de concurs (inscriere), in perioada: 22.02.2023-06.03.2023, pana la ora 1200 la 

secretariatul unitatii 

▪ Selectia dosarelor de concurs (inscriere), in perioada: 08.03.2023 pana la ora 1200 

▪ Afisarea rezultatelor selectarii dosarelor de inscriere 08.03.2023, ora 1500 

▪ Depunerea contestatiilor la selectia dosarelor: 09.03.2023, ora 1000 - 1200 

▪Afisarea rezultatelor obtinute in urma contestatiilor la selectia dosarelor de concurs: 09.03.2023, ora 15,00 

▪ Proba scrisa 15.03.2023 ora 1000 

▪ Afisarea rezultatelor la proba scrisa: 15.03.2023, ora 1500 

▪ Depunerea contestatiilor: 15.03.2023, ora 1500 - 1600 

▪ Afisarea rezultatelor obtinute in urma contestatiilor la proba scrisa: 15.03.2023 ora1700 

▪ Interviul : 16.03.2023, ora 1000     

▪ Afisarea rezultetelor la interviu: 16.03.2023, ora 1500 

▪ Afisarea rezultatelor finale: 16.03.2023, ora 1700 

  RELATII  LA TELEFON: 0250810260 

 

Director, 

prof. Vatafu Vicentiu Tiberiu 


