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Liceul  Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea 
Str. 1848 nr.7, Cod poștal: 820175 
Telefon/fax: 0240 / 533541 
e-mail: liceulgrigoremoisiltl@gmail.com 

 

Nr.6891/ 24.10.2019                                                    Afișat, 24.10.2019, ora:8,00

      

A N U N Ţ ! 

LICEUL TEORETIC ”GRIGORE MOISIL” TULCEA 

 

 

organizează în data de 14 noiembrie 2019, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante cu normă 

întreagă pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1027/2014 pentru modificarea   şi 

completarea Regulamentului - cadru  privind stabilirea  principiilor generale  de ocupare  a unui post vacant sau temporar 

vacant  corespunzător funcţiilor contractuale  şi a criteriilor de promovare  în grade sau trepte profesionale  imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar  plătit din fonduri publice, aprobat  prin H.G.  286/2011, poate 

participa  la concursul pentru ocuparea  uni post vacant sau temporar vacant, persoana care îndeplineşte conform art. 3 al 

Regulamentului - cadru aprobat prin  H.G. nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare: 

 

Nr 

crt 

Funcția / postul 

/ nivel studii / 

treapta 

Compartiment  

/ serviciu 

Nr 

posturi 

Atribuții Condiții generale și specifice pentru 

ocuparea posturilor 

1 Muncitor 

întreținere 

(absolvent 

ciclul inferior al 

liceului/medii / 

profesionale) 

 

Nedidactic 1 Conform fișei postului 

 

Condiții generale: 

absolvent ciclul inferior al 

liceului/medii / profesionale; 

vechime în muncă minim 5 ani 

Condiții specifice:  

- cunoștințe de electricitate/  

electromecanică/ tâmplărie/ 

sudură. 

 îngrijitor-

treapta I,  (nivel 

gimnazial, 

absolvent ciclul 

inferior al 

liceului / medii / 

profesionale) 

Nedidactic 1 Conform fișei postului Condiții generale:  

- nivelul studiilor: nivel 

gimnazial, absolvent ciclul 

inferior al liceului / medii / 

profesionale 

Condiții specifice:  

- curs de igienă; 

- vechime în muncă minim 2 ani 

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPAREA LA CONCURS: 

 Are cetăţenia  română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spaţiului 

Economic European şi domiciliul în România ; 

 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 adeverinţei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

 Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului 

scos la concurs; 

 Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului, ori contra 

autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de  fals ori a unor fapte de 

corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea  funcţiei, cu 

excepţia  situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

ACTELE NECESARE LA DOSAR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS: 

a. Cererea de înscriere la concurs adresată  conducătorului unităţii de învăţământ organizatoare a concursului ; 

b. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

c. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care  atestă efectuarea  unor specializări, 

precum şi copiile documentelor care atestă  îndeplinirea  condiţiilor specifice postului, solicitate de  unitatea de 

învăţământ; 

d. Carnetul de muncă, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă - REVISAL – completate la zi, în 

meserie și/sau în specialitatea studiilor -  în copie; 

e. Cazierul  judiciar/ declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu 

funcţia pentru care candidează; 



f. 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;  

g. certificatul de absolvire a cursului de igienă/ adeverință că urmează cursul de igienă; 

h. certificat de integritate comportamentală conform art.23 din Legea 118 / 2019-original (de la Politia 

Municipiului – Serviciul Cazier Judiciar); 

i. Curriculum vitae. 

 

Actele prevăzute la punctele b),c),d),g), vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu 

acestea. 

 

Concursul constă în  3 etape succesive : 

Etapa I: Depunerea dosarelor şi  selecţia acestora; 

Etapa II: Susținerea probei practice – minimum 50 puncte din maxim 100 puncte; 

Etapa III: Susţinerea interviului – minimum 50 puncte  din  maxim 100 puncte. 

 

Cine nu obține minim 50 puncte prevăzute pentru fiecare probă nu poate participa la celelalte probe. 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. 

 

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS 

BIBLIOGRAFIA 

 Codul de etică și deontologie profesională - ( se găsește pe site-ul instituției ) 

 Ordinul MSP nr. 1225/5031/2003 privind noţiuni fundamentale de igienă; 

 Legea nr.319/2006- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă -   Obligaţiile lucrătorilor 

 Legea nr.307/2006- Legea privind apărarea împotriva incendiilor 

 Fisa postului – (se găsește pe site-ul instituției) 

 Agenda electricianului – ing.Emil Pietrăreanu; 

 Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor – indicative I 

7/2011, capitolul 5, subcapitolul 3.5; 

 

TEMATICA DE CONCURS: 

 Noţiuni fundamentale de igienă; 

 Reguli de efectuare  a curăţeniei în instituţia de învăţământ; 

 Metode de  dezinsecţie şi dezinfecţie; 

 Securitatea şi sănătatea în muncă şi P.S.I.; 

 Atribuții conform fișei postului. 

 Tablouri de distribuție; 

 Aparate de măsură și control; 

 Iluminatul electric; 

 Instalații de curenți slabi; 

 Utilizarea energiei electrice; 

 Accidente produse de electricitate; 

 Norme specifice de protecția muncii pentru utilizarea energiei electrice în medii normale. 

 

CALENDARUL ȘI  ETAPELE CONCURSULUI  
 

Etape desfăşurare concurs Data Oră 

Publicare anunț 23.X.2019  

Depunerea dosarelor (doar în zilele lucrătoare) 24.X.2019 – 06.XI.2019 9,00 – 16,00 

Rezultate selecție dosare 7.XI.2019 12,00 

Contestații la selectarea dosarelor 8.XI.2019 9,00-12,00 

Rezultate contestații la selectarea dosarelor 8.XI.2019 14,00 

Probă practică 14.XI.2019 10,00 

Rezultate probă practică 14.XI.2019 15,00 

Contestații la proba practică 15.XI.2019 9,00-12,00 

Rezultate contestații proba practică 15.XI.2019 15,00 

Interviu  18.XI.2019 10,00 

Rezultate probă interviu  18.XI.2019 14,00 

Contestații la proba de interviu 19.XI.2019 9,00-12,00 

Rezultate contestații la proba de interviu 19.XI.2019 14,00 

Afișarea rezultatelor finale 19.XI.2019 15,00 

           Candidații declarați admiși sunt obligați să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării. 

Director, 

Camelia Ivanov 

 

Secretar-șef, 

Stanciu Paraschiva 


