ANUNȚ CONCURS POST MUNCITOR

Colegiul Tehnic ,,Mediensis’’ Mediaş organizează concurs pentru ocuparea,
pe perioadă nedeterminată, a postului de muncitor calificat.
Concursul va avea loc în data de 14.12.2017 la sediul unității din Mediaş, str.
Sticlei nr. 9 și va avea doua probe:
- Proba scrisă la ora 09,00
- Interviul la ora

11,30

Primirea dosarelor se va face până la data de 12.12.2017, ora 14,00
Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unitații școlare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă,
în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie 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) curriculum vitae;
h) copia actului de identitate;
i) copia certificatului de naștere;
j) copia certificatului de căsătorie (daca este cazul);
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Concursul constă în două etape:
1. Verificarea completitudinii dosarului de înscriere va avea loc în data de
13.12.2017;
2. Proba scrisă și interviul va avea loc în data de 14.12.2017.
Va fi admis candidatul care obține punctajul cel mai mare. La egalitate de puncte
se va face departajarea în funcție de urmatoarele criterii:
- Cunoștințe despre legislație;
- Experiență profesională.
Eventualele contestații se pot depune în termen de 24 de ore de la anunțarea
rezultatelor concursului.

BIBILIOGRAFIE:

1. Legea 477/2004, privind codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice - Cap. II;
2. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi
normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 – Cap. IV;
3. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006(*actualizată*, privind apărarea împotriva
incendiilor –Cap. II;
4. H.G. 1146/2006 privind ceriţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă- Sec.
II,III, IV și V;
5. Legea nr. 64 din 21 martie 2008 (actualizată) privind funcţionarea în
condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a
aparatelor consumatoare de combustibil- Cap. III;
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