
ANUNȚ 
 

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE 

MUNCITOR CALIFICAT PENTRU ÎNTREȚINERE CU ATRIBUŢII DE FOCHIST  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SF. ILIE DIN TOPLIŢA, 

 

Anunţă scoaterea la concurs a unui post de muncitor calificat pentru 

întreținere cu atribuţii de fochist , perioadă nedeterminată.  
 

Concursul va avea loc în data de  20.08.2018, ora 10.00, la sediul unităţii, conform calendarului  

de desfasurare a concursului;  

 

Dosarele se depun în perioada  13-15.08.2018, între orele 09-14,00 , la  secretariatul  unităţii 

şcolare; 

  

Relaţii la telefon: 0266/341700 , la sediul institutiei : 

Municipiul Topliţa, str. Ştefan cel Mare , Nr. 21 . 

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de muncitor I  
 

• 10 clase - Curs calificare profesională – fochist( autorizat I.S.C.I.R) 

Școală Profesională, cu cel puțin una din calificările: tâmplar, lăcătuș, mecanic, zugrav vopsitor, 

electrician, 

• Abilitati de relationare - comunicare cu intreg personalul unitatii de invatamant  

• Abilitati de munca in echipa  

• Disponibilitate de program flexibil  

• Raspunde de inventarul incredintat  

• Stie sa foloseasca aparaturile electrice  de întreţinere 

• Efectueaza si alte sarcini trasate de catre conducere in limita capacitatii sale fizice si  

intelectuale si a programului de lucru  

• Cunostinte de legislatie specifica locului de munca  

• Conostinte in domeniul Securitatii in Munca si PSI  

 

 

Etapele concursului: 
 

1. Depunerea   dosarelor de înscriere: 

 

- perioada 13.08 – 15.08. 2018,  între orele 09,00 – 14.00; 

 

2. Proba scrisa la sediul unității : data de 20.08.2018, orele 10,00; 

 

3. Proba practică la sediul unităţii: 20.08.2018, orele 14,00; 

 

4. Afisarea rezultatelor: 21.08.2018, orele 14.00; 



 

 

5. Contestaţii se pot depune la secretariatul unităţii în termen de 24 ore de la afişarea 

rezultatelor. 

 

6. Soluţionarea contestaţiilor: 23.08.2018 

 

7. Afişarea rezultatelor finale: 24.08.2018 

  

Dosarul de concurs  
 

Pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine  

urmatoarele documente:  

 

1. cerere de înscriere la concurs adresata directorului unităţii; 

2. copia actului de identitate; 

3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta  

efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor  

specifice;  

4. copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta REVISAL care 

sa  ateste vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;  

5. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale  

care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;  

6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel  

mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului  

sau de catre unitatile sanitare abilitate;  

7. curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate  

până în prezent;  

8. alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.  

 

Actele prevazute pentru dosarul de concurs vor fi prezentate si în original în vederea  

verificarii conformitatii copiilor cu acestea.  

 

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită sunt afişate si la sediul 

instituţiei 

 


