
 

 

 

 

Comunicat din data de 10 ianuarie 2014 

Colegiul Naţional „ Dimitrie Cantemir” Oneşti anunță scoaterea la concurs a  unui post vacant - 
muncitor de întreţinere. 
 

Depunerea dosarelor: 

Dosarele se vor depune la sediul unităţii str. Victor Babeș nr. 12 în perioada 10 ianuarie 2014 –  21 

februarie 2014, între orele 8.00-14.00. 

 

Conținutul dosarelor: 

Dosarele vor cuprinde următoarele documente : 

1. Cerere de înscriere la concurs; 

2. Copie act identitate sau orice document care să ateste identitatea, potrivit legii, după caz; 

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor 

specializări; 

4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

5. Cazier judiciar (original)  

6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de cabinetul de 

medicină a muncii; aviz psihologic eliberat de medicul specialist; 

7.Curriculum vitae. 

-  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii 

-  Actele depuse  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

 

Condiţii generale de înscriere:  

Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
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g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 

Condiții specifice:  

 Studii medii/ absolvent al unei şcoli profesionale. 

 Experienţa anterioară în posturi similare de minim 5 ani. 

 Cunoștințe și abilităţi practice în domeniile: instalații sanitare, instalații termice, instalații 

electrice, tâmplărie. 

Efectuarea cursurilor de agent de pază constituie avantaj. 

Concursul constă în:  

 Etapa   I: Selecția dosarelor  - 24 februarie 2014, la sediul unității 
 Etapa  II: Probă practică – (participă candidații declarați ADMIS la etapa I) – 28 februarie 

2014, la sediul unității 

 Etapa III: Interviu – (participă candidații declarați ADMIS  la etapa II) – 28 februarie 2014, la 

sediul unității 

Rezultatele finale ale concursului se vor afișa până la data de 05 martie 2014. 

Bibliografie: 
• Fișa postului – muncitor de întreținere 
• Norme SSM şi PSI – Legea nr. 319/2006, Legea nr. 307/2006. 
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