ANUNȚ
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.286/2011 pentru
aprobarea 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 persoalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea
nr.1027/2014,
LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU”
cu sediul în localitatea Cluj Napoca, str. Alexandru Vlahuță, nr. 12-14
Organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant.
Denumirea postului: MUNCITOR CALIFICAT (DE ÎNTREȚINERE)
Statutul postului: vacant
Durata contractului: nedeterminată
Data și ora desfăşurării concursului:
-

Proba scrisă: 16.09.2021, ora 09,00

-

Proba practică: 16.09.2021, ora 11,00

-

Interviul: 16.09.2021, ora 13,00

Locul desfăşurării concursului: sediul Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”
Studii: medii.
Competenţe:


posedă abilităţi de muncă în echipă



deprinderi și abilități practice în mentenanța instalațiilor de apă curentă și tehnicosanitare;



deprinderi și abilități practice în exploatarea instalațiilor de încălzire central,



deprinderi și abilități practice în executarea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii și
reparații;
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deprinderi și abilități practice în mentenanța instalațiilor electrice de joasă și medie
tensiune;



deprinderi și abilități practice pentru executarea lucrărilor de lăcătușerie;

Data limită de depunere a dosarelor: 06.09.2021 , ora 14,00
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
- telefon: 0731834426
- e-mail: ghibu_cj@yahoo.com
CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
-

-

are cetăţenia română;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exerciţiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare
abilitate;
îndeplineşte condiţiile de studiu şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs;
nu a fost condamnat(ă) definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
statului sau autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de falsuri a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei
când a intervenit reabilitarea.
PROBA SCRISĂ

Proba scrisă constă rezolvarea unui chestionar grilă cu privire la testarea
cunoștințelor teoretice legate de bibliografia de concurs. Durata probei este de 1 oră.
Punctajul minim de promovare al probei scrise este de 50 de puncte.
PROBA PRACTICĂ
Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în
vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.

INTERVIUL
În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.
Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua
desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.
Criteriile de evaluare sunt:
a) Abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) Capacitatea de analiză și sinteză;
c) Motivația candidatului;
d) Comportamentul în situațiile de criză;
e) Inițiativă și creativitate.
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Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot
adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie,
etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
BIBLIOGRAFIE
1.

Ordinul MENCS nr. 5447/2020 – Regulamentul cadru de

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar-Titlul
IV

Personalul

unităților

de

învățământ-Capitolul

III-Personalul

nedidactic
2.

Legea sănătății și securității în muncă nr.319/2006 cu modificările

și completările ulterioare CAPITOLUL IV - Obligaţiile lucrătorilor;
3.

Legea nr. 477/2004 – Privind codul de conduita a personalului din

instituțiile publice ;
4.

Legea nr. 53/2003 actualizata: Codul muncii ,, Răspunderea

disciplinară”
5.

Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor.

6.

Florescu : ,,Cartea instalatorului de rețele de apă și canalizare “

Editura tehnică, București, 1976.
7.

Ursea : ,, Ghid practic pentru electricieni “ , Editura Tehnica, 2004

TEMATICĂ
•

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.
GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI:
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24.08.2021–06.09.2021 -10,00-14,00- depunerea dosarelor de înscriere;
07.09.2021– 10,00-12,00 -selectarea dosarelor şi afişarea rezultatelor;
16.09.2021– 09,00- desfăşurarea probei scrise;
16.09.2021– 11,00- desfăşurarea probei practice;
16.09.2021 – 13,00- susținerea interviului;
16.09.2021– 16,00- afişarea rezultatelor;
17.09.2021 – 10,00-12,00- depunerea contestaţiilor;
17.09.2021– 12,00-14,00-soluționarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale;

DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VOR CUPRINDE:
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
- act de identitate, original şi copie;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări
- certificat de naştere şi certificat de căsătorie, original şi copie;
- documentelor care să ateste nivelul studiilor, original şi copie;
- carte de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în specialitatea
postului(original şi copie)
- cazierul judiciar, în original,
- 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 (adeverinţa conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
- curriculum vitae
- recomandare de la ultimul loc de munca
Dosarele se pot depune la secretariatul liceului pe strada Alexandru Vlahuță,
nr. 12 între orele 10,00-14,00.
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