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LICEUL TEORETIC  

„NÉMETH LÁSZLÓ” 

BAIA MARE 

ANUNȚ 
ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 

MUNCITOR II - 1 normă 
Având în vedere : 

- Art.30 din Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, 

- Procedura de promovare stabilită de Titlul II din HOTĂRÂREA DE guvern nr.286 din 23 martie 

2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin HOTĂRÂREA de Guvern nr.1027 din 

11 noiembrie 2014, publicată în M.O. nr.854/24.11.2014, 

Consiliul de Administrație al LiceuluiTeoretic ”Németh László” Baia Mare,  anunță organizarea 

concursului pentru ocuparea unui post vacant de muncitor  – personal nedidactic , cu 1  normă , pe perioadă 

nedeterminată, studii medii/ școală profesională cu cel puțin una din calificările : electrician, lăcătuş 

mecanic, tâmplar, zugrav-vopsitor sau calificare în domeniul construcţiilor. 

 Dosarele pentru înscriere se depun la secretariatul unității – sediul din Baia Mare, str.Luminișului nr.1. 

Relații suplimentare se obțin la telefon 0262213586, persoană de contact Paşca Erika-Ingrid. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească prevederile Anexei 1, din 

Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/23 martie 2011, cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv HG nr.1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului – 

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant. 

 

CONDIȚII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI  

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin  Hotărârea Guvernului 

nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare : 

A.Condiții generale 

a) are cetățenia română, cetățenie ale altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor  

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România , 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit , 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ; 

d) are capacitatea deplină de exercițiu ; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate ; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor 

postului scos la concurs ; 

g) nu are antecedente penale ; 
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B.Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt : 

a) abilități foarte bune de folosire a echipamentului de lucru din dotare; 

b) spirit organizatoric; 

c) abilități de comunicare, relaționare și de lucru în echipă; 

d) capacitate de gestionare a timpului și priorităților ( în condiții de stres ); 

e) disponibilitate pentru program de lucru flexibil; 

f) capacitatea de a lua decizii eficiente; 

g) vechimea în muncă minim 5 ani  în specialitatea  postului; 

 

ATRIBUȚII GENERALE SPECIFICE POSTULUI (extras din fișa postului) 

 

a) Îngrijește și răspunde de buna funcționare a instalației de încălzire, a instalației electrice și 

sanitare ; 

b) Execută reparațiile și lucrările  de întreținere necesare instalațiilor din inventarul școlii ; 

c) Efectuează lucrări de întreținere și reparare curentă a tuturor locaţiilor școlii ; 

d) Realizează materiale necesare amenajării sălilor de clasă și coridoarelor ; 

e) Sprijină activitatea de predare și preluare a inventarelor ; 

f) Participă la achiziționarea materialelor de întreținere ; 

g) Participă la executarea unor lucrări de igienizare, zugrăveli, vopsitul lemnăriei ; 

h) Ajută la măturarea curții, curățarea de frunze și zăpadă, la amenajarea spațiilor din incinta școlii 

și împrejmuiri, orice alte însărcinări primite din parte conducerii  instituției. 

DOSARUL DE CONCURS VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE : 

 

1. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Liceului Teoretic  ”Németh László” Baia 

Mare ; 

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

caz ; 

3. Copiile actelor de studii şi calificări; 

4. Copia carnetului de muncă +  raport salariat REVISAL sau, după caz, adeverințele care 

atestă vechimea în muncă ; 

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

să-l  facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ; 

6. Adeverință medicală cu mențiunea ”apt pentru angajare” care să ateste starea de sănătate 

corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, eliberată de către 

medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ; 

7. Curriculum vitae în format EUROPASS ; 
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Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

Actele prevăzute la punctele 2-4 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 

copiilor. Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele și în ordinea enumerată mai sus. 

În cazul documentului prevăzut la punctul 5, candidatul are obligația de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data de 17 iunie  2022, ora 14,00 (ultima zi 

de preluare a dosarelor). 

 

 TEMATICA CONCURSULUI  

 

1. Tipuri de scule și dispozitive folosite în operațiile de lăcătușerie ; 

2. Lucrările de întretinere și reparații ce se execută la tâmplăria termopan din PVC /aluminiu  precum și a 

tâmplăriei din lemn ; 

3. Principalele lucrări de lăcătușerie ce se execută la montarea/ demontarea tâmplăriei termopan din PVC 

/ aluminiu și a tâmplăriei din lemn ; 

4. Modalităţi de ansamblare şi îmbinare a confecţiilor metalice ; 

5. Operațiile ce se execută pentru protecția anticorozivă a confecțiilor metalice ; 

6. Norme generale de prevenirea și stingerea incendiilor ; 

7. Echipamente de lucru și protecție folosite la executarea lucrărilor de lăcătușerie ; 

8. Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă ; 

9. Când este utilizat echipamentul individual de protecție și ce condiții trebuie să îndeplinească ; 

10. Modul de folosire al diverselor tipuri de stingătoare 

 

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI  

 

1. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările 

ulterioare- Cap. IV- Obligațiile lucrătorilor ; 

2. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările 

ulterioare – Cap. 1-2; 

3. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu 

modificările si completările ulterioare- secțiunea VI; 

4. Întreţinere şi reparaţii la instalaţii sanitare, apă, canalizare; 

5. Cartea instalatorului / electricianului de Gh. Chiriţă şi C. Alexa – Editura Tehnică. 

6. Regulamentul de organizare  și funcționare al unităților de învățământ preuniversitar, cu 

modificările și completările ulterioare- Titlul IV – Personalul unității de învățământ – Cap.I-IV ; 

7. HG nr. 1048/09.08.2006  privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru  utilizarea de 

către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă. 
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CONCURSUL CONSTĂ ÎN PARCURGEREA URMĂTOARELOR ETAPE: 

 

1. Selecția dosarelor ; 

2. Proba scrisă - punctajul este de maxim 100 de puncte ; 

3. Proba practică –- punctajul este de maximum 100 de puncte. 

4. Interviul- punctajul este de maxim 100 de puncte. 

 

 Sunt declarați admiși la proba scrisă/proba practică , candidații care au obținut  minimum 50 de 

puncte ; 

 Sunt declarați admiși la proba de interviu, candidații care au obținut minimum 50 de puncte ; 

 Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor  obținute la proba scrisă, la proba 

practică și interviu ; 

 Se pot prezenta la următoarea etapă, numai candidații declarați admiși la proba precedentă ; 

 Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant/temporar vacant, 

candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, 

cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar ; 

 Rezultatele la proba scrisă pot fi contestate conform calendarului anexat ; 

 În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în  termen de 10 zile 

lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului contractual vacant. 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de  maxim o zi lucrătoare de 

la data finalizării probei. 

După  afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, candidații nemulțumiți pot depune 

contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului pentru fiecare etapă/probă în 

parte, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse, se face prin afișarea la sediul  Liceului Teoretic 

„Németh László” Baia Mare, precum și pe pagina de internet imediat după soluționarea contestațiilor. 

În conformitate cu art.32 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor  generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  corespunzător  funcțiilor  contractuale și criteriilor de 

promovare în grade sau trepte  profesionale  imediat superioare a personalului  contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare 

: 

(1) În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare 

a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru 

participarea la concurs, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de 

depunere a contestațiilor. 

(2) În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise sau a interviului, comisia de 

soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea sau  consemnarea răspunsurilor la interviu doar 

pentru candidatul contestatar, în termenul stabilit  în graficul de desfăşurare a concursului. 
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GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI : 

 

03.06.2022-17.06.2022,  orele 

9,00-14,00 

Depunerea dosarelor de 

concurs 

sediul  Liceului Teoretic 

„Németh László” Baia Mare 

20.06.2022  Selecția dosarelor depuse sediul  Liceului Teoretic 

„Németh László” Baia Mare 

20.06.2022, orele 11,00 Afișarea rezultatelor în urma 

selecției dosarelor depuse 

sediul  Liceului Teoretic 

„Németh László” Baia Mare 

20.06.2022,între  orele 11,00-

14,00 

Depunerea contestațiilor în 

urma selecției dosarelor 

sediul  Liceului Teoretic 

„Németh László” Baia Mare 

21.06.2022, între orele 10,00-

12,00 

Afișarea rezultatelor în urma 

contestațiilor depuse 

sediul  Liceului Teoretic 

„Németh László” Baia Mare 

30.06.2022, ora 9,00 Susținerea probei scrise sediul  Liceului Teoretic 

„Németh László” Baia Mare 

30.06.2022, ora 10,30 Afișarea rezultatelor probei 

scrise 

sediul  Liceului Teoretic 

„Németh László” Baia Mare 

30.06.2022, orele 10,30-11,00 Depunerea contestațiilor în 

urma probei scrise 

sediul  Liceului Teoretic 

„Németh László” Baia Mare 

30.06.2022, ora 11,30 Afișarea rezultatelor în urma 

contestațiilor depuse la proba 

scrisă 

sediul  Liceului Teoretic 

„Németh László” Baia Mare 

30.06.2022, ora 12,00 Susținerea probei practice sediul  Liceului Teoretic 

„Németh László” Baia Mare 

30.06.2022, ora 13,00 Afișarea rezultatelor probei 

practice 

sediul  Liceului Teoretic 

„Németh László” Baia Mare 

30.06.2022, orele 13,00-13,30 Depunerea contestațiilor în 

urma probei practice 

sediul  Liceului Teoretic 

„Németh László” Baia Mare 

30.06.2022, ora 13,50 Afișarea rezultatelor în urma 

contestațiilor depuse la proba 

practică 

sediul  Liceului Teoretic 

„Németh László” Baia Mare 

30.06.2022, ora 14,00 Susținerea probei interviu sediul  Liceului Teoretic 

„Németh László” Baia Mare 

30.06.2022, ora 15,30 Afișarea rezultatelor la proba 

interviu 

sediul  Liceului Teoretic 

„Németh László” Baia Mare 

30.06.2022, ora 15,30-16,00 Depunerea contestațiilor în 

urma susținerii probei interviu 

sediul  Liceului Teoretic 

„Németh László” Baia Mare  

01.07.2022, ora 10,00 Afișarea rezultatelor în urma 

contestațiilor depuse la proba 

interviu 

Sediul Liceului Teoretic 

„Németh László” Baia Mare 

01.07.2022, ora 12,00 Afișarea rezultatelor finale sediul  L. T. „Németh László”  
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Rezultatele finale se afișează la sediul Liceului Teoretic „Németh László” Baia Mare, precum și pe 

pagina de internet a acestuia, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la 

art.32 alin(2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii 

„Admis” sau „Respins”. 

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției din Baia Mare, str.Luminișului , nr.1, sau  la 

secretariat telefon 0262-213586. 

Persoana de contact: Paşca Erika-Ingrid . 

Concursul va avea loc la sediul școlii : Str.Luminișului nr.1, Baia Mare, Maramureș conform 

graficului menționat. 

DIRECTOR,                                             

 prof. Mastan Eliza-Piroska 

Publicat la data de 03.06.2022 

Afișat la data de 03.06.2022 

 

 

 

 


