LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ,,ALEXANDRU BORZA’’ GEOAGIU
ANUNȚĂ
ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
CONTRACTUALE VACANTE
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, modificată și
completată prin H.G. nr. 1027/2014,
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ,,ALEXANDRU BORZA’’ GEOAGIU
cu sediul în Geoagiu, strada Independenței, nr.47, județul Hunedoara,
telefon/fax 0254/248877, cod fiscal 3365125, organizează concurs pentru
ocuparea posturilor contractuale vacante:
1.

2.

MUNCITOR CALIFICAT-TRACTORIST – 1 post cu normă întreagă,
studii medii , 5 ani vechime pe postul de tractorist;
INGRIJITOR CURĂȚENIE -1 post cu normă întreagă, studii medii sau
generale fără vechime;

Dosarele se depun la secretariatul liceului în perioada
09.05.2019 - 10.05.2019, între orele 08:00-16:00.
Concursul se va desfășura la sediul LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL
,,ALEXANDRU BORZA’’ GEOAGIU, după următorul grafic:
- Selecția dosarelor – 13.05.2019 orele 9:00-11:00
- Proba scrisă – 14.05.2019 orele 10:00-12:00
- Proba practica -16.05.2019 ora 10:00
- Proba de interviu -17.05.2019 ora 10:00
- Afișarea rezultatelor - 20.05.2019 , ora 13:30
Informații referitoare la conținutul dosarului de concurs,
bibliografia și tematica de concurs, condițiile generale și
specifice pentru ocuparea postului, la secretariatul unității de
învățământ, telefon 0254248877.
DIRECTOR,
Prof. ALDEA SIMONA

CONDITII DE PARTICIPARE
In vederea participarii la concursul pentru ocuparea posturilor
vacante de :
 INGRIJITOR CURĂTENIE
 MUNCITOR CALIFICAT-TRACTORIST
I Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23
martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și
domiciliul în România;

o

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

o

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

o

d) are capacitate deplină de exercițiu;

o

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

o

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte
condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

o

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei

infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției,
de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției
contractuale sunt:
o

nivelul studiilor:
- pentru ingrijitor curatenie - studii medii sau generale.

- pentru muncitor calificat-tractorist - studii medii.
o

vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:
- pentru ingrijitor curatenie - nu se cere.
- pentru muncitor calificat-tractorist - 5 ani vechime tractorist.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale

de

ocupare

a

unui

post

vacant

sau

temporar

vacant

corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs
candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele
documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității
sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte
care

atestă

efectuarea

unor

specializări,

precum

și

copiile

documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea
în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l 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.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data,
numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu
are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția
dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei
probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de
muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și
în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
II BIBLIOGRAFIA INGRIJITOR CURATENIE
1. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, art.8art.9 Servicii de prevenire si protectie, art.10-art.11 Primul ajutor,
stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor, pericol grav si iminent.
art.22-art.23 Obligatiile lucratorilor, art.26-art.29 Comunicarea,
cercetarea, inregistrarea ;i raportarea evenimentelor. cu modificările
si completările ulterioare;
2. LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările si completările ulterioare prin Legea nr.33/2016
SECŢIUNEA a 6-a Obligaţiile administratorului, conducătorului
instituţiei, utilizatorului şi salariatului art. 22; ART. 45 (1) Sancţiunile
contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz;

3. Legea 53 /2003 ACTUALIZATA - CODUL MUNCII - RASPUNDEREA
DISCIPLINARA (art.247-art.252)
4. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual
din institutiile publice.

5. CURATIREA SI DEZINFECTIA

III. TEMATICA PENTRU CONCURS
1. Normele securităţii şi sănătăţii în muncă;
2. Norme privind apărarea împotriva incendiilor;

3. Raspunderea disciplinara;
4. Conduita personalului.
5. Curatirea si dezinfectia

BIBLIOGRAFIE MUNCITOR CALIFICAT-TRACTORIST:
1. Codul muncii - Titlul II - Capitolul II - “Executarea contractului individual
de munca“, cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:-Cap. 4 –
Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23, cu modificările şi completările
ulterioare
3. Codul Rutier - Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice
4. Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice din 04.10.2006
5. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

TEMATICA :
1. Încheierea contractului individual de muncă
2. Normele securităţii şi sănătăţii în muncă;
3. Conduita personalului.
4. Circulatia pe drumurile publice
IV. ETAPELE CONCURSULUI
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Proba scrisa
3. Proba interviu
Pentru probele concursului punctajele se stabilesc dupa cum
urmeaza:


pentru proba scrisa punctajul este de maxim 100 puncte;
(Sunt declarați admiși la proba scrisa candidații care au obținut
minim 50 de puncte)

V. . GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI ŞI DISPOZIŢII
FINALE





Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Liceul
Tehnologic Agricol ,,Alexandru Borza" Geoagiu, în perioada
02.05.2019-06.05.2019, intre orele 8:00-16:00
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0254/248877 sau la
secretariatul Liceului Tehnologic Agricol ,,Alexandru Borza"
Geoagiu, persoană de contact Defta Mitrana Marinela - secretar sef;
Concursul va avea loc la sediul Liceului Tehnologic Agricol
,,Alexandru Borza" Geoagiu conform graficului de mai jos.

Etapa de concurs

Data /perioada

Depunerea dosarelor de concurs

09.05.2019-10.05.2019, orele
8:00-16:00

Verificarea dosarelor de către comisia de organizare şi
desfăşurare a concursului

13.05.2019, orele 09:00-11:00

Afișarea rezultatului pentru selecţia dosarelor

13.05.2019, ora 13:00

Proba scrisă

14.05.2019, ora 10:00-12:00

Afișarea rezultatelor pentru proba scrisă

14.05.2019, ora 13:30

Depunerea contestaţiei privind rezultatele probei scrise

14.05.2019, orele 14:00- 16:00

Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor probei scrise

15.05.2019, ora 11:00

Proba practica

16.05.2019 ora 10:00

Afisare rezultate proba practica

16.05.2019 ora 14:00

Proba de interviu

17.05.2019, ora 10:00

Afisarea rezultatelor pentru proba de interviu

17.05.2019, ora 14:00

Afisarea rezultatelor finale

20.05.2019, ora 13:30
DIRECTOR,
Prof. ALDEA SIMONA MARIA

