LICEUL TEHNOLOGIC „ ION MINCU ” VASLUI
Str. Castanilor nr. 6, tel.: 0235 313983/fax:0335881270
E-mail: lim_vs@yahoo.com

ANUNT CONCURS
Liceul Tehnologic “Ion Mincu” Vaslui organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a postului de muncitor calificat construcții.
Concursul va avea loc la sediul unității și va consta în trei probe:
- proba scrisã;
- proba practică;
- interviul.
Etapele de concurs:
1. Publicarea anuntului: 07.07.2017;
2. depunerea dosarelor: pânã pe data de 24.07.2017, la sediul instituţiei;
3. selectia dosarelor: 25.07.2017;
4. proba scrisã: 28.07.2017 ora 09.00;
5. proba practicã: 01.08.2017 ora 09.00;
6. Interviul: 02.08.2017 ora 9.00;
7. Afisarea rezultatelor: 03.08.2017;
8. Depunerea contestatiilor: 03.08.2017 ora 12.00;
9. Afisarea rezultatelor finale: 04.08.2017 ora 16.00.
Conditiile generale de participare sunt cele prevãzute de art. 3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările si completările
ulterioare:
 are cetatenia română, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
 cunoaste limba română, scris si vorbit;
 are vârsta minimă reglementata de prevederile legale;
 are capacitate deplină de exercitiu;
 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 îndeplineste conditiile de studii si, după caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitatii,
contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu
intentie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a
intervenit reabilitarea.
Candidații trebuie să îndeplinească una dintre cele două condiţii:
 studii liceale/școală profesională în domeniul Construcții și lucrări publice;
 detinerea unui certificat de calificare profesionalã într-o meserie din domeniul
Construcții și lucrări publice obținut printr-un curs de calificare a adulților.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale si a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs

candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine următoarele documente:
- cererea de inscriere la concurs adresată conducătorului autoritatii sau institutiei publice
organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă indeplinirea conditiilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea în muncă, în
meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu functia pentru care candidează;
- adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către
medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate; certificat de
sănătate;
- curriculum vitae actualizat.
Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, in clar, numărul, data, numele emitentului
si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sănătatii.
În cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie răspundere că nu are antecedente
penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfasurării primei probe a concursului.
Actele de identitate, documente de studii si carnetul de muncă sau, după caz, adeverintele care
atestă vechimea vor fi prezentate si în original în vederea verificării conformitatii copiilor cu acestea.
BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI CONTRACTUALE VACANTE DE
MUNCITOR CALIFICAT ÎN COSTRUCȚII:
 Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006;
 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile
si institutiile publice;
 Norme specifice pentru lucrul la înălțime (NSPM 12) Ministerul Muncii, Solidarității
Sociale și familiei;
 Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de zidărie, montaj prefabricate
și finisaje construcții (NSSM 27) Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și familiei;
 Țibrea Adriana, Studiul materialelor. Construcții, Manual pentru clasa a IX-a (Anul I);
 I. Davidescu, C. Roșca, Tehnologia lucrărilor de construcții și instalații, Manual pentru
clasa a IX-a.
TEMATICA PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI CONTRACTUALE VACANTE DE
MUNCITOR CALIFICAT ÎN CONSTRUCȚII:
- Faze și operații în executarea lucrărilor de zidărie/ zugrăveli/vopsitorie;
- Caracteristici ale fazelor și operațiilor ;
- Condiții de calitate;
- Recepția lucrărilor, abateri admisibile, norme de protecția muncii;
- Cap. 2 (Betoane și mortare) și cap. 11(Elemente de rezistență) din Țibrea Adriana,
Studiul materialelor. Construcții, Manual pentru clasa a IX-a (Anul I);
- Cap. 9 (Tehnologia lucrărilor de zidărie și tencuieli) din I. Davidescu, C. Roșca,
Tehnologia lucrărilor de construcții și instalații, Manual pentru clasa a IX-a.
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