
 
 
 

A N U N Ţ 
 
 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, 
Liceul Teoretic “Axente Sever” Mediaș organizează concurs în vederea recrutării și 
selecției de personal pentru ocuparea postului  vacant de muncitor I. 
 

 Condițiile de participare la concurs: 
 
 Condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011. 

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana 
care îndeplineste urmatoarele conditii: 
a) are cetatenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România; 
b) cunoaste limba româna, scris si vorbit; 
c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 
f) îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit 
cerintelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfăptuirea 
justitței, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârsite cu intenție, care ar 
face‐o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 
 
 

1. Condiţii de studii și condiții specifice prevăzute în fişa postului, aferente postului de 
muncitor I : 

 
Condiţii minime de studii : 

8 clase/10 clase + Curs calificare profesională/ Scoală Profesională, cu cel puțin una din 
calificările: lăcătuș mecanic, tâmplar, zugrav-vopsitor. 

Vechime în muncă: minimum 5 (cinci) ani, 

 
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până în data de 18  
iulie 2017, inclusiv,orele 14,00, la secretariatul şcolii . 

Ministerul  
Educației  
Naționale  



Rezultatele  selecţiei dosarelor de înscriere la concurs se vor afişa la data de 20 iunie 2017, 
ora 16 00., la sediul Liceului Teoretic “Axente Sever” Mediaș. 
Data, ora şi locul organizării probei scrise și interviului: 24 iulie 2017, ora 10,00, la sediul 
Liceului Teoretic “Axente Sever” Mediaș . 
 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă. 
 
Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 6 din 
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, respectiv: 
a) Cererea de înscriere la concurs adresată directorului şcolii ; 
b) Copie act  identitate ; 
c) Actele care atestă pregătirea şi experienţa profesională, nivelul studiilor, efectuarea unor 
specializări  și copiile documentelor  care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ; 
d) 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 
unitățile sanitare abilitate. 
e) Copia carnetului de muncă şi adeverinţă din programul REVISAL care să ateste vechimea în 
muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor,după caz; 
f) Cazier judiciar; 
g) Curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în 
prezent; 
Copiile de pe actele mai sus prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se 
certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 
 
Bibliografia de concurs este următoarea: 
 

1. Legea sănătătii si securităţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele de aplicare 
aprobateprin H.G. nr. 1425/2006 

2. Legea  ISU nr.307/2006 , Capitolul II, Sectiunea 1 si Sectiunea 6. 
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice-Cap. 2 Norme generale de conduită profesională a 
personalului contractual. 

4. Regulamentul de  organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar-Titlul IV-Personalul unităţii de învăţământ. 

5. Ordinul 163/2007-privind aprobarea Normelor de apărare impotriva incendiilor. 
6. Cărţi de specialitate  în domeniul : tâmplărie , mecanică, instalaţii electrice , termice, 

sanitare . 
 
 
 
 
 
FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI 



Muncitor calificat pentru întreţinerea imobilelor si materialului didactic - 
 
Descrierea postului 

1. Compartimentul administrativ-deservire 
2. Denumirea postului: muncitor calificat  întreţinere 
3. Norma de activitate: 40 ore/săptămână 

Cerinţele postului 
1. Studii: 8 clase /10 clase + Curs calificareprofesională/ ScoalăProfesională 

Relaţii cu alte posturi: 
1. ierarhice de subordonare: - directorilor şcolii şi administratorului 
2. de colaborare: personalul didactic , didactic auxiliar,elevii de serviciu, profesorul de 

serviciu, responsabilii de  compartimente. 
Obiectivele specifice postului: 

1. Execută lucrări de întreţinere (văruieli, vopsitorie, reparaţiicurentemobilier  ,instalaţie 
sanitară etc.) în timpul vacanţelor şcolare sau ori de câte ori este nevoie.   

2. Ajută la încărcarea şi descărcarea mărfurilor necesare reparaţiilor, întreţinerii şi a altor 
produse de curatenie. 

3. Respectă cu stricteţe normele de S.S.M. si P.S.I. 
4. Participă alături de ceilalţi angajaţi la întreţinerea spaţiilor verzi, degajarea aleilor de 

zăpadă şi gheaţă. 
 
 
Concursul de ocuparea postului vacant are  trei  etape succesive : 

 Selecţia dosarelor de înscriere 
 Proba scrisă 
 Interviul  
 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Teoretic “Axente Sever” Mediaș sau la 
telefonul 0269/841662. 
 
 
          DIRECTOR,            SECRETAR , 
Prof. Ana-Maria Agîrbiceanu      Anca-Cristina Negrea 


