COLEGIUL NAŢIONAL „NICOLAE IORGA”
ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE cu sediul in str. Berceni nr. 42 Judetul Prahova
organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de
Muncitor ( zugrav )
În conformitate cu HG 1027/11.11.2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului –
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator funcţiilor contractuale şi criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat
prin HG Nr.286/2011.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească
conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie
2011, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiţii generale:
I.Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească minim următoarele
condiţii:


Să fie cetăţean român;



Să cunoască limba română scris şi vorbit;



Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;



Să aibă capacitate deplină de exerciţiu, o stare de sănătate corespunzătoare postului pe care
candidează, atestată pe baza adeverinţei eliberată de medicul de familie;



Să îndeplinească condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;



Să nu fi suferit vreo condamnare definitivă 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.



Nivelul Studiilor: minim generale, absolvirea unei şcoli profesionale sau cursuri în meseria
de zugrav;
II. Candidatul trebuie să întocmească dosarul cu următoarele documente:
1. cerere de înscriere ;
2. copie xerox după BI/CI, certificat naștere, certificat de căsătorie;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;

4. copia carnetului de muncă/ fila din registrul de evidenta a angajaţilor sau după caz
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, in meserie;
5. cazier judiciar (in cazul in care candidatul depune o declaratie pe propria raspundere ca nu
are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cel mai tarziu
pana la data desfasurarii concursului);
6. recomandare de la ultimul loc de muncă;
7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult
6 luni anterioare derularii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate;
8. curriculum vitae;
Documentele solicitate se îndosariază în ordinea menţionată, într-un dosar cu şină care va fi
depus şi înregistrat la secretariatul unităţii.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca prezentate alaturi
de original, in vederea conformitatii copiilor cu acestea.
III.Calendar concurs:

Nr.crt.

Etapa de concurs
PRIMIREA DOSARELOR

1.

20.06.2019-03.07.2019

Selectia dosarelor de înscriere

05.07.2019, ora 9,00

Afisarea rezultatelor la selecţia dosarelor

05.07.2019, ora 13,00

Depunerea contestatiilor la selectia dosarelor

Afisarea rezultatului contestaţiilor la selecţia dosarelor

Susţinerea probei scrise:

Afisarea rezultatelor la proba scrisa
2.

Data desfăşurării

Depunerea contestaţiilor la proba scrisa

05.07.2019,între orele 13,00-14,00

05.07.2019, ora 15,00

11.07.2019, între orele 10,00-12,00

11.07.2019, ora 15,00
11.07.2019, între orele 10,00-11,00

Afisarea rezultatului contestaţiilor la proba scrisa

11.07.2019, ora 12,00.

Susţinerea probei practice:

12.07. 2019 ora 10,00

Afisarea rezultatelor la proba practică:

12.07. 2019 ora 11,00

3.

Depunerea contestaţiilor la proba practică:

4.

12.07. 2019 între orele 11,00-12,00

Afisarea rezultatului contestaţiilor la proba practică:

12.07. 2019 ora 13,00

Susţinerea interviului:

15.07. 2019 ora 10,00

Afişarea rezultatului la interviu:

15.07. 2019 ora 11,00

Depunerea contestaţiilor la interviu

15.07. 2019 într orele ora 11,00-12,00

Afisarea rezultuatului contestaţiilor la interviu

15.07. 2019 ora 13,00

Rezultatul final

15.07. 2019 ora 15,00

IV. BIBLIOGRAFIA/TEMATICA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE
MUNCITOR ZIDAR.
1. LEGEA NR. 307/PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR – ART. 22
2. LEGEA 319/2006 A SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA; CAPITOLUL IV –
OBLIGATIILOR LUCRATORILOR
3. LEGEA 53/2003 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE –TITLUL XI,
CAPITOLUL II – RASPUNDEREA DISCIPLINARA
4. MATERIALE FOLOSITE LA LUCRĂRILE DE TENCUIELI. MECANIZAREA OPERAŢIILOR
DE MANIPULARE ŞI TRANSPORT A ACESTORA;
5. ALCĂTUIREA ŞI TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE A TENCUIELILOR;
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