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ANUNŢ CONCURS

Nr.
Crt
1

Colegiul Naţional ”Avram Iancu” Cîmpeni, jud. Alba organizează concurs pentru
ocuparea a două posturi contractuale vacante, de MUNCITOR CALIFICAT, pe perioadă
nedeterminată
Tipul postului
Numărul Categoria de personal
Statutul
postului
/
de
valabilitatea
posturi
Post vacant / perioadă
Muncitor calificat
2
Personal nedidactic
nedeterminată / normă
întreagă
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, modificată prin H.G. nr.1027-2014 și
completările ulterioare:
I.
Condiţii generale de ocupare a posturilor:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
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;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
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.

A) Muncitor calificat : 1 post
Activitate principală: Fochist
Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu
normă întreagă de muncitor calificat:
- studii: medii sau scoală profesională
- vechime în muncă: cel puţin 10 ani
Calificări: certificat si autorizaţie de fochist, diplomă de tâmplar, atestat de pază

B) Muncitor calificat: 1 post
Activitate principală: Instalator apă canal și electrician întreținere
Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu
normă întreagă de muncitor calificat:
- studii: medii sau scoală profesională
- vechime în muncă: cel puţin 10 ani

Calificări Certificat instalator apă canal, Certificat în meseria de electrician
exploatare medie și joasă tensiune, Atestat de pază, Certificat de lăcătuș mecanic.

Concursul va consta în:
-

Depunerea dosarelor: 21.12.2017- 09.01.2018
Selecția dosarelor: 11.01.2018
Proba scrisă - 17.01.2018, ora 10 -13
Proba practică – 19.01.2018 ora 11
Interviu - 23.01.2018 ora 11
Locul desfăşurării: Sediul Colegiului Naţional ”Avram Iancu” Cîmpeni, str. Oituz, nr. 3
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la proba scrisa si interviu este de: 50 puncte
Eventualele contestaţii se fac dupa fiecare proba la data si ora stabilita prin Calendarul
Concursului

Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de muncitor calificat :

Tematică:
A. Codul muncii (Legea 53/2003 actualizata in 2017)
Titlul III
Cap: I; II; III
Titlul V
Cap: I
Titlul XI
Cap: I; II; III; IV şi V
B.Norme NTS şi PM
C. Caracteristici specifice funcţionării cazanelor cu combustibil lichid si solid
D. Reguli referitoare la echipamente de muncă
E. Prescripția Tehnică PT C 4-2010. Domeniul de aplicare
F. Prescripția Tehnică PT C 4-2010. Domeniul de aplicare. Evidența exploatării cazanelor.
Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului. Aprinderea focului. Pornirea cazanului. Funcționarea
cazanului. Oprirea ,răcirea și golirea cazanului. Obligațiile personalului de deservire
G. Tipuri de rețele și instalații de apă - canal, electrice

Bibliografie
1. Legea 53/2003 actualizată în 2017—Codul Muncii
2. Legea 319/2006, actualizată, a sănătății și securității în muncă și normrlr metodologice de
aplicare
3. Llegea 307/2006 actualizată , privind apărarea împotriva incendiilor
4. H.G. 1146/2006 privind cerințeleminime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă
de către lucrători a echipamentelor de muncă
5. Cartea instalatorului de rețele de apă și canalizare Ed. Tehnică 1976
6. Normativ pentru proiectarea și exploatarea instalațiilor electice aferente clădirilor I -7/2011
m.o. nr. 802/14.11.2011
7. Instalații în clădiri Ed. Tehnică 1972
8. Manual de autorizare a electricienilor

Dosarul de concurs
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine
următoarele documente:
a. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Colegiului Naţional
”Avram Iancu” Cîmpeni – conform modelului pe care îl găsiţi la secretariatul
unităţii de învăţământ.
b. Declaraţia pe proprie răspundere, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 /
2011, respectiv, dacă persoana care candidează pe post are soţ / soţie sau rude
sau afini până la gradul al III-lea inclusiv, care sunt salariaţi ai Colegiului
Naţional ”Avram Iancu” Cîmpeni aflaţi într-o poziţie de conducere, control,
autoritate cu postul scos la concurs.
c. Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a fost şi nu este urmărit
penal – conform modelului care se găseşte la secretariatul unităţii de
învăţământ.
d. Copia actului de identitate;
e. Copiile diplomelor de studii;
f. Copie conform cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
g. cazierul judiciar;
h. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate fizică şi psihică,
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de
către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate. Acesta va conţine, în clar, numărul, data, numele şi prenumele
candidatului, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii.
i. curriculum vitae;
j. copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul).
Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Colegiului Naţional ”Avram Iancu”
Cîmpeni, str. Oituz, nr. 3, conform graficului de mai jos.
DIRECTOR
PROF. NARIŢA NATALIA

SECRETAR,
NICOARĂ ELENA
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Calendarul concursului
pentru ocuparea a două posturi de Muncitor calificat:

Activităţi

Nr.
crt.

Data
20.12.2017
MONITORUL OFICIAL AL
ROMÂNIEI
Ziarul UNIREA
Avizierul şcolii
www.cniancu.ro

1

Publicarea anunţului

2

Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

21.12.201709.01.2018
ora: 08.00 -15.00
Selecţia dosarelor de către membri Comisiei de 11.01.2018
organizare şi desfăşurare a concursului
orele 09-12
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
11.01.2018
Depunerea contestaţiei privind rezultatele selecţiei 12.01.2018
dosarelor
Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor
15.01.2018
Proba scrisă
17.01.2018 ora 10-13
Afişarea rezultatelor
17.01.2018
Depunerea contestaţiilor
18.01.2018
Afişare rezultate contestaţii
19.01.2018
Proba practică
19.01.2018 ora 11
Depunerea contestaţiilor
22.01.2018
Afişare rezultate contestaţii
23.01.2018
Interviu
23.01.2018 ora 11
Afişare rezultate
23.01.2018
Depunerea contestaţiilor
25.01.2018
Afişare rezultate contestaţii
26.01.2018
Afişare rezultate finale
26.01.2018
DIRECTOR,
PROF. NARIŢA NATALIA

SECRETAR
NICOARĂ ELENA

