ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPARE PE PERIOADĂ
DETERMINATĂ A UNUI POST DE FOCHIST

Liceul Tehnologic Vasile Juncu Miniș , organizează concurs pentru ocuparea unui
post temporar vacant de fochist în data de 12 septembrie 2022.
Având în vedere:
- Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificärile si completările
ulterioare;
- H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzätor
functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plätit din fonduri
publice.
- HG. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit
din fonduri publice, aprobat prin Hotararea guvernului nr. 286/2011
-

Art. 91 din Legea Educatiei Nationale nr 1/2011

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidatii trebuie sä îndeplineascä urmätoarele
conditii generale conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotarârea Guvernului
nr.286/2011 cu mofificärile și completarile ulterioare
- Au cetätenia românä, cetätenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau
statelor apartinând Spatiului Economic European domiciliul in România;
- Cunosc limba românä scris vorbit;
- Au vârsta minimä reglementatä de prevederile legale;
- Au capacitate deplinä de exercitiu
- Au o stare de sänätate corespunzätoare postului pentru care candideazä, atestatä pe
baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitätile sanitare
abilitate;
- Indeplinec conditiile de studii si, dupä caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
- Nu au fost condamnatati definitiv pentru sävârșirea unei infractiuni contra
umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul,
care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei
infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibilä cu exercitarea functiei, cu
exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
- DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE
1 .Cerere de înscriere adresatä conducätorului unitätii organizatoare

2.Copia actului de identitate
3.Copii ale actelor de studii
4.Copia certificatului de nastere
5.Copia certificatului de cäsätorie (dacä e cazul)
6.Hotärâre judecätoreascä pentru schimbarea numelui (unde este cazul)
7.Copia carnetului de muncä / Raport salariat REVISAL
8.Cazier judiciar sau o declaratie pe propria räspundere cä nu are antecedente
penale (in cazul in care candidatul, care a depus la inscriere declaratie pe proprie
raspundere, este declarat admis la selectia dosarelor, are obligatia de a completa
dosarul cu cazierul judiciar pana cel tarziu la data concursului)
9. Adeverintä care sä ateste starea de sänätate (de la medicul de familie)
10.Curriculum Vitae
CERINTELE POSTULUI:











Studii generale sau studii medii
Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul unitatii de invatamânt
Abilitati pentru munca in echipa
Capacitate de a interactiona cu copii
Disponibilitate pentru program flexibil
Raspunde de starea de curatenie si igiena cäldurä in sectorul repartizat
Sä știe să folosească ustensilele de lucru precum si produsele de curatenie
Cunostinte de legislatie specifica locului de munca
Cunostinte in domeniul sanatatii si Securitatii in Munca si PSI
Abilitäti de întretinere a spatiilor interioare și exterioare
Conditii de desfășurare a concursului:
-depunerea dosarelor: 12.08.2022-02.09.2022 într orele 9.00-15.00
-selectia dosarelor: 09.09.2022
-proba scrisä: 12.09.2022, ora 9.00 la sediul LICEULUI TEHNOLOGIC VASILE
JUNCU MINIȘ
-afisarea rezultatelor-ora 12.00
-depunerea contestatiilor la proba scrisa- 12.00-12.30
-afișarea rezultatelor dupä contestatiile la proba scrisa- 13.00
-proba practicä: 12.09.2022, ora 13.30 la sediul LICEULUI TEHNOLOGIC
VASILE JUNCU MINIȘ
-interviu: 12.09.2022, ora 16.00 la sediul LICEULUI TEHNOLOGIC VASILE
JUNCU MINIȘ
-afișarea rezultatelor finale-ora 18.00
Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul LICEULUI
TEHNOLOGIC VASILE JUNCU MINIȘ

Candidatii pot contesta numai propriile lucräri.
Candidatul declarat reusit se încadreazä pe perioadä determinatä.

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE FOCHIST
1. Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica
privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.Legea nr 333/2003 republicatä, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
si protectia persoanelor cu completärile si modificärile ulterioare.
3. Legea 319 din 14.07.2006 a securitätii sänätätii in muncä, cu modificarile si
completarile ulterioare
4. Legea 307/2006 , republicatä, privind apararea impotriva incendiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare.

