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ANUNT CONCURS MUNCITOR/II 

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. 

Condiții specifice de participare la concurs: 

-nivelul studiilor – medii și calificare în unul din domeniile: mecanic, electric, 

electrotehnic, construcții civile, instalații(gaze,apă, tehnico-sanitare). 

-vechime în muncă – minim 5 ani; 

-carnet de șofer-categoria B; 

-deținerea unu icertificat ISCIR , în lipsa acestuia declarație pe proprie răspundere 

că în termen de 6 luni, de la angajare se obligă să obțină certificarea; 

- ocazional, disponibilitate de a lucra în weekend în cazul organizării unor 

evenimente la nivelul unității școlare. 
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Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care 

va conţine următoarele documente: 

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

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, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 

specifice; 

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă 

care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale care să-i 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) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

• În cazul documentului prevăzut la alin. (1) 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 alin. 1 lit. b), c) și d) vor fi prezentate şi în original în 

vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 
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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR: 

 

1.Tematica concursului 
• Exploatarea istalațiilor electrice, sanitare, de încălzire, și a echipamentelor aferente acestora, 

• Reglementări privind apărarea împotriva icendiilor, paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor, norme de protecție a muncii, 

• Defecțiuni, incidente, avarii la instalații electrice, sanitare, de încălzire, etc. 

• Securitatea și sănătatea în muncă, PSI. 

 

2. Bibliografia 

• OMEC nr. 5447 din 31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) – Titlul IV Personalul 

unităților de învățământ – Capitolul III – Personalul nedidactic 

• Legea sănătății și securității în muncă 319/2006 cu modificările și completările 

ulterioare-Capitolul IV-Obligaţiile lucrătorilor; 

• Legea 53/2003 actualizata: Codul muncii ,, Răspunderea disciplinară”; 

• Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor-Capitolul II, secțiunea a 6-a 

• Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 

pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de 

învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV-2 

• Dina : ,, Instalații de încălzire, sanitare și gaze “( Exploatare , Intreținere, Reparații), 

Editura Tehnică, Bucuresti , 1974. 

• ORDIN nr. 663 din 12 aprilie 2010 pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C 1-2010 

"Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare 

independente", PT C 4-2010 "Recipiente metalice stabile sub presiune", PT C 6-2010 

"Conducte metalice sub presiune pentru fluide", PT C 7-2010 "Dispozitive de siguranţă", 

PT C 9-2010 "Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune", PT C 10-2010 

"Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune" 
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Concursul  organizat pentru postul de muncitor se va desfăşura după următorul calendar,  

cu respectarea perioadelor conform H.G. 286/2011 (H.G. 1027/2014) 

10.12.2021– Afişarea anunţului concursului 

10.12.2021-23.12.2021, ora 1400   – Depunerea dosarelor    

28.12.2021 ora 12,00 – Selecția dosarelor participanților la concurs și afișarea rezultatelor 

29.12.2021, până la ora 12.00 – Depunere contestaţii – selecție dosare;  

30.12.2021, ora 12.00 - Afişarea rezultatelor finale după contestaţii;  

04.01.2022, ora 9.00 -  Proba scrisă 

04.01.2022, ora 1400 – Afişarea rezultatelor probei scrise; 

05.01.2022 – până la ora 1200 – Depunere contestaţii – proba scrisă; 

06.01.2022 – ora 12 00 - Afişarea rezultatelor contestaţiilor – proba scrisă ;  

 

07.01.2022, ora 9.00 -  Proba practică 

07.01.2022, ora 1200 – Afişarea rezultatelor probei practice; 

07.01.2022, până la ora 1400  – Depunere contestaţii- proba practică;  

10.01.2022, până la ora 1200  – Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviu;  

 

11.01.2022, ora 9.00 -  Susţinerea interviului 

11.01.2022, ora 1200 – Afişarea rezultatelor interviului; 

11.01.2022, până la ora 1400  – Depunere contestaţii interviu;  

12.01.2022, până la ora 1200  – Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviu;  

12.01.2022, ora 14.00 – Afişarea rezultatelor finale ale concursului. 

     DIRECTOR, 

   PROF.  COTOI ROXANA TEODORA 
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