CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE
INCLUZIVA FĂGĂRAŞ

MINISTERUL
EDUCAŢIEI ŞI
CERCETĂRII

________________________________________________________________________________
Nr. 710/ 24.03.2021

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL
MUNCITOR II - (ELECTRICIAN)
Centrul Școlar pentru Educație Inculuzivă Făgăraș, cu sediul în localitatea Făgăraș, str. Șoseaua
Combinatului Nr.3, județul Brașov, organizează concurs
pentru ocuparea, pe perioadă
nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante,de muncitor II calificarea electrician,
personal nedidactic cu normă întreagă la unitatatea școlara cu sediul în orașul Victoria.
Concursul va fi organizat în perioada 21.04.2021-22.04.2021
DOSARUL DE CONCURS VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:(conform
art.6 din H.G. nr.286/2011,cu modificările ulterioare) :
1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției de învățământ;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii după caz;
3. Copie certificat de naștere și certificate căsătorie (unde este cazul);
4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și alte acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
5. Carnetul de muncă și raport salariat din Revisal,sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea
în muncă, în meserie și/sau specialitatea studiilor după caz;
6. Cazier judiciar sau o declarație pe propie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcția pentru care candidează;
7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel puțin 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unitățile sanitare abilitate;
8. Certificat de integritate comportamentală;
9. Curriculum vitae;
*Adeverința medicală care atestă starea de sănătate conține clar, numărul, data, numele
emitentului și localitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
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CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI( conform art.3 din H.G.
nr.286/2011,modificările ulterioare) :
1. Are cetățenie română, cetățenie a altor state member ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în Romania.
2. Cunoaște limba română scris și vorbit.
3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
4. Are capacitate deplină de exercițiu
5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
documentului medical eliberat de medicul de families au de unitățile sanitare abilitate.
6. Îndeplinește condițiile de studiu și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs.
7. Nu a fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârșite cu intenție, care ar
face-o incopatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI :
 nivelul studiilor - studii medii finalizate cu diploma de calificare în specialitatea postului
sau curs de formasre profesională finalizat cu certificate de calificare în ocupația de
electrician (în situația în care diploma de studii nu atestă respectiva calificare) ;
 vechime (obligatoriu): minim 5 ani în specialitate;

TEMATICA CONCURSULUI
1. Instalații electrice de joasă tensiune și consumator
2. Aparate de joasă tensiune
3. Tablouri de distribuție
4. Aparate de măsură și control
5. Iluminatul electric
6. Accidente produse de electricitate
7. Securitate și sănătate în muncă: obligațiile lucrătorilor și măsurile de securitate la constatarea
stării de pericol grav și iminent de accidentare
8. - Instalații electrice de iluminat.
9. - Instalații de curenți slabi;
10.- Metode și mijloace de prevenire a electrocutării;
11.- Instalații de legare la pământ;
12.- Branșamente electrice aeriene și subterane;
13.- Scurtcircuite, supracurent și supratensiuni rețele electrice;
14.- Măsurari electrice;
15. - Comitetul de securitate și sănătate în muncă (Conf. Codului Muncii);
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29.03.2021

- Publicarea anunțului

19.04.2021 - Data limită de depunere a dosarelor, ora 13.00
20.04.2021 - Selecția dosarelor -până la ora 12.00
20.04.2021 - Afișarea dosarelor admise și respinse, între orele 13.00 - 15.00
21.04.2021 - PROBA SCRISĂ, ora 10.00
21.04.2021 - PROBA PRACTICĂ, ora 14.00
21.04.2021 - Afișarea rezultatelor, până la ora 16.00
21.04.2021 - Depunerea contestațiilor, între orele 16.00 - 17.00
21.04.2021 - Afișarea rezultatelor, după contestații, până la ora 18.00
22.04.2021 - INTERVIUL, ora 10.00
22.04.2021 - AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE, până la ora 17.00
Notă:
 Conform H.G. sunt declarați admiși la proba scrisă candiații care au obținut minim
50 puncte ; sunt declarați admiși la proba practică și interviu candidații care au
obținut minim 50 de puncte .
 Relații suplimentare - la secretariatul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă
Făgăraș telefon 0368415005.

Director
Prof.ing. MACARIA ELENA
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