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   Anunt concurs de trecere la alta trepta profesionala, post muncitor calificat (fochist)   

In conformitate cu prevederile  HG.nr.286/2011  pentru aprobarea Regulamentului  privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant  corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade  sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar , platit  din fonduri publice ,publicat în Monitorul Oficial  partea a-III-a     
       Scoala Gimnaziala nr. 1 Bragadiru  , organizează concurs /examen  in data de 18 decembrie  2018, ora 10,00 si interviu in data 
de  18 decembrie  2018 , ora 12,30  de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare  - 1 post de muncitor calificat 

(fochist)  . 
       Pentru participarea la concurs , candidatii trebuie sa indeplineasca  urmatoarele conditii generale si conditii specifice  : 

 
Conditii generale de ocupare a posturilor  : 
a.       Are cetatenie romana ,cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic 

European și domiciliul în România; 
b.      Cunostinte de limba română , scris si vorbit ,  

c.       Are varsta minima reglementata de prevederile legale ,  
d.      Are capacitate deplina de exercitiu ,  
e.      Are stare de sanatate  corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata in baza adeverintei  medicale , eliberata de 

medicul de familie sau de unitatiile sanitare abilitate ,  
f.       Indeplineste conditiile de studii  , de vechime sau alte conditii specifice  potrivit cerintelor postului scos la concurs ,  

g.      Nu a fost condamnat  sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului ori a 
autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciu , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie  sau a unei 
infractiuni savarsite cu intentie  , care ar face-o incompatibila  cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a  intervenit 

reabilitarea  . 
  



Conditii specific necesare pentru postul vacant pe perioada nedeterminată a funcției contractual de execuție  1 post muncitor  

calificat (fochist)  

a. Absolvent școală profesională/liceul(cu diplomă de bacalaureat)  
b. Apt medical și psihologic  

c. Experiență în domeniu minim 3 ani , 
d. Autorizație de fochist valabilă –pentru fochist 
Concursul va consta in  : 

-Termenul limită de depunere a dosarelor  -  11 decembrie 2018 ora 15,30 
-Selectia dosarelor – 12.decembrie 2018 ora 12,00 

 -.Proba scrisa -18 decembrie 2018 ora 10,00 
 -Proba interviu – 18 decembrie 2018 ora 12,30 
-Afisarea rezultatelor -18 decembrie 2018 ora 14,00 

-Depunerea contestaţiilor -18 decembrie 2018 ora 15,00-16.00 
-Soluţionarea contestatiilor-19 decembrie 2018 ora 10,00-14.00 

-Afişarea rezultatelor dupa contestatii19 decembrie 2018 ora 15,00 
 
Locul desfasurarii  : Sediul  Scolii Gimnaziale nr. 1 Bragadiru .  

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează: 
a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte; 

(Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte)  
b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.  
(Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte)  

 
  Bibliografie  : 

  
-.Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- Legea privind  Codul de conduita a personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice nr. 477 /2004. 

-Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă,actualizată. 
-Legea 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările ulterioare.  

 
 Componenta dosarului de concurs  : 
     - Opis. 

     - Cerere de inscriere la concurs  adresată conducătorului instituției publice; 



     - Copie   act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,potrivit legii,după caz,precum și copii ale actelor de stare 
civilă( certificate naștere,căsătorie,livret military,livret de familie)  

     - Copiile documentelor care să  ateste nivelul  studiilor  si a altor acte care atestă efectuarea  unor specializari, copiile documentelor 
care să ateste  indeplinirea conditiilor specifice 

    - Copia  carnetului de munca, conform cu originalul , sau dupa caz o adeverinta  în original care sa ateste vechimea in munca , in 
meserie si / sau in specialitatea studiilor 
    - Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să- l facă incompatibil cu funcția pentru 

care candidează(Candidatul declarat admis la selecția dosarelor,care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale,are obligația de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai târziu până la da ta 

desfășurării primei probe a concursului).  
    - Adeverinta  medicală care să ateste starea de sanatate fizică si psihică , corespunzatoare eliberată cu cel mult sase luni  anterior 
delurarii concursului de către medicul de familie al candidatului  sau de catre unitatiile sanitar abilitate ( Aceasta va contine in clar, 

numarul , data , numele si prenumele candidatului , numele emitentului si calitatea acestuia  , in formatul standart stabilit de Ministerul 
Sanatatii) . 

    - Curiculum vitae in format European  care sa ateste locurile de munca in care a mai frecventat  si studiile de specialitate  in format 
European . 
     - Alte documente  relevante pentru desfasurarea concursului .  

Notă: Copiile documentelor vor fi însoțite de actele originale pentru validarea acestora și înscrierea conform cu originalul,  în fața 
candidatului. 

 
       Pentru  informatii suplimentare  puteti să  contactaţi secretariatul TEL./FAX. 021.448.04.83 
 

  
Director, 

Prof.  
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