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Colegiul Naţional ,,Sfântul Sava”
str. G-ral Berthelot, nr. 23, sector 1, cod. 010168, Bucureşti, tel: 021 314.92.94; fax:
021 312.68.21; 021 310.07.73
www.licsfsava.ro; e -mail: secretariatsfsava@gmail.com ;

Nr. 1541 din 17.09.2020
ANUNŢ

Colegiul Național ”Sfântul Sava”, cu sediul în localitatea București, str. General
Berthelot, nr. 23, sector 1, judeţul București, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de: muncitor calificat 0,5 normă , conform H.G. nr.
286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
- Proba interviu în data de 14.10.2020, ora 10.00
- Proba scrisă în data de 14.10.2020, ora 11.00 ,
- Proba practică în data de 14.10.2020 , ora 13.00
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
o studii medii minim 10 clase;
o vechime: minim 3 ani
o 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;
o nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
o disponibilitate la program flexibil de lucru și disponibilitate pentru
desfășurarea de activităti în week-end si servicii de curierat
.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului din 22.09.2010, în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a la sediul Colegiului Național ”Sfântul Sava”.

Pentru a ocuparea posturilor contractual vacante sau temporar vacant candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al RegulamentuluiCondiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției
contractuale sunt:
o

Vechimea în muncă minim 3 ani pentru fiecare post.

o

Disponibilitate la program flexibil de lucru;

o

Disponibilitate pentru desfăsurarea de activităti în week-end;

o

Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul;

o

Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;

o

Cunoştinţe în domeniul SSM şi PSI;

o

Abilităţi de lucru în echipă;

o

Nivelul studiilor :

o

Pentru postul muncitor calificat întreținere minim 10 clase

Concursul se va organiza în Colegiul Național ”Sfântul Sava” conform calendarului
următor:
Datele de desfășurare a concursului
- Proba interviu în data de 14.10.2020, ora 10.00
- Proba scrisă în data de 14.10.2020, ora 11.00 ,
- Proba practică în data de 14.10.2020 , ora 13.00

Conform art. 6 al 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,
pentru înscrierea la concurs dosarele de participare la concurs vor conţine, în mod
obligatoriu:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
e) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Copiile de pe actele necesare se prezintă însoţite de documentele originale şi
se certifică pentru conformitatecu originalul de către Serviciul secretariat sau se
prezintă în formă legalizată.
Notă: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai
sus şi să vă asiguraţi că aveţi depuse toate documentele pentru a putea să treceţi
de prima etapă de verificare a dosarelor.
Dosarele pentru concurs se pot depune la secretariatul liceului, în intervalul orar
9,00 – 14,00 , până cel tarziu în data de 6.10.2020, ora 12.00 la secretariatul
colegiului.
Relaţii suplimentare se obţin de la secretariatul unităţii sau la telefon 021 –
3149294, persoana de contact: Stoica Pompilia secretar șef.
Observație:
Nota minimă 5.00 la fiecare probă de concurs. Ierarhizare în ordinea punctajelor.

Tematica:
o
o

pentru postul muncitor calificat întreținere
Asigurarea întreținerea tâmplăriei şi a obiecte de mobilier al unităţii precum și a
obiectelor şi echipamentelor pe care le deţine muncitorul calificat de întreținere;

o Securitatea personalului și a bunurilor în unitățile de învățământ
o Servicii de curierat
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului :
a)Pentru postul muncitor calificat întreținere
o Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 și Normele de aplicare aprobate
prin H.G. nr. 1425/2006;
o Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
OMEC Nr. 5.447/31.08.2020- Titlul IV : Personalul unitatilor de invatamant
o Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice-Cap. 2 Norme generale de conduită profesională a
personalului contractual
o LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare

CALENDARUL CONCURSULUI:

Nr.
Crt.
1

Activităţi

Data

Unde și când

Publicarea anunţului

22.09.2020

2

Depunerea dosarelor de concurs
ale candidaţilor la secretariatul
Colegiului Național “Sfântul Sava”
şi verificarea documentelor de
dosar

Data limită
6.10.2020

Monitorul Oficial
pe site-ul CNSS si
avizier CNSS
9-14.00 la secretariatul
Colegiului Naţional ,,Sfântul
Sava”
Ultima zi ora 12.00

3

Afi;area rezultatelor analizei
dosarelor depuse
Susţinerea interviului

9.10.2020

Avizierul colegiului

14.10.2020,

Sediul
Colegiului Naţional
,,Sfântul Sava”

4

ora 10.00
5

Susţinerea probei scrise

6

Susţinerea probei practice

7

Proba scrisă în
data de
14.10.2020,
ora 11.00 ,
- Proba practică în
data de 14.10.2020 ,
ora 13.00

Sediul
Colegiului Naţional ,,Sfântul
Sava”

Afişarea rezultatelor

15.10.2020
Ora 14.00

.8

Depunerea contestațiilor

16.10.2020

9

Afișarea rezultatelor finale

16.10.2020

10

Numirea pe funcție

19.10.2020

Sediul
Colegiului Naţional ,,Sfântul
Sava”
Nota minimă 5.00 la
fiecare probă de concurs.
Ierarhizare în ordinea
punctajelor
10.00-12.00
Sediul
Colegiului Naţional ,,Sfântul
Sava”
14.30
Sediul
Colegiului Naţional ,,Sfântul
Sava”
10.00
Sediul
Colegiului Naţional ,,Sfântul
Sava”

Director: dr. prof. Elena Crocnan

Sediul
Colegiului Naţional ,,Sfântul
Sava”

