Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan”
Mun. Arad, Str. Calea Timişorii, nr.29-31;
Tel/fax : 0257 287 238, e-mail : liceulforestier@gmail.com

ANUNŢ
Concurs post BUCĂTAR

Liceul Tehnologic „IULIU MOLDOVAN”, cu sediul în Arad, Calea
TIMIȘORII, nr. 29-31, judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea unui post
vacant de BUCĂTAR, cod COR 512001, pe perioadă nedeterminată.
Dosarele pentru înscrierea la concursul de ocupare a postului de BUCĂTAR perioadă nedeterminată se vor depune la secretariatul unității de învățământ, în
intervalul orar 9:00-13:00, în zilele lucrătoare, până în data de 23.10.2020.

GRAFIC DE DESFĂŞURARE
Concursul se va desfășura în perioada 26.10-28.10.2020 şi va consta din:
- SELECŢIA DOSARELOR: luni, 26.10.2020, ora 9:00.
- COMUNICAREA REZULTATELOR SELECȚIEI: luni, 26.10.2020, ora 14:00.
- PROBA PRACTICĂ: marți, 27.10.2020, ora 9:00.
- INTERVIU: marți, 27.10.2020, ora l2:00.
- AFIȘAREA REZULTATELOR: marți, 27.10.2020, ora l4:00.
- DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR: miercuri, 28.10.2020, ora 09:00-l2:00.
- REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR: miercuri, 28.10.2020, ora l4:00.
Toate etapele concursului se vor desfăşura la sediul Liceului Tehnologic
„IULIU MOLDOVAN”.
NOTĂ:
- Conform HG 286/2011sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut
minim 50 puncte la fiecare probă;
- Candidații pot contesta numai propriile lucrări;
- Documentele vor fi îndosariate în ordinea menţionată mai jos, într–un
dosar plic.
- Relaţii suplimentare la secretariatul unităţii şcolare – telefon: 0257287238; persoana de contact: Hojda Daniela Alina.

Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan”
Mun. Arad, Str. Calea Timişorii, nr.29-31;
Tel/fax : 0257 287 238, e-mail : liceulforestier@gmail.com

ACTE NECESARE
pentru înscrierea la concurs
1. Cerere de înscriere
2. Copii acte studii și ale altor acte care să ateste efectuarea unei specializări în
domeniul postului
3. Curriculum Vitae
4. Copie carte de muncă (extras – capitolul cu activitatea în muncă) / adeverinţă care
să dovedească vechimea în muncă de la 01.01.2011 (extras REVISAL)
5. Copia actului de identitate
6. Copie certificat de naştere
7. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
8. Cazier judiciar
9. Adeverință integritate
10.Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de
medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
11.Un dosar plic
Notă:
Actele de identitate, naştere, căsătorie (unde este cazul), adeverinţele de vechime în
muncă, cât şi actele de studii se prezintă şi în original, în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.

Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan”
Mun. Arad, Str. Calea Timişorii, nr.29-31;
Tel/fax : 0257 287 238, e-mail : liceulforestier@gmail.com

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
(cf. art. 3, HG nr. 286/2011, cu modificările ulterioare):
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- 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;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- 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.

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
-

studii medii;
nu necesită vechime în muncă;
existenţa unei calificări profesionale în domeniu;
abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
abilităţi pentru munca în echipă;
cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI;
disponibilitate la timp de lucru prelungit;
disponibilitate pentru desfăşurarea unor activităţi în week-end;
răspunde de inventarul încredinţat;
efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere;

Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan”
Mun. Arad, Str. Calea Timişorii, nr.29-31;
Tel/fax : 0257 287 238, e-mail : liceulforestier@gmail.com

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de ocupare a postului de bucătar
1. Legea nr.1/2011,Legea Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările
ulterioare;
2. Norme PSI/2000 emise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu modificările
şi completările ulterioare;
3. Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii cu modificările şi completările
ulterioare;
4. Hotărârea nr.924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena
produselor alimentare;
5. Legea nr.53/2003 – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare;
6. Regulamentul de organizare si funcționare a unităților de invațământ
preuniversitar aprobat prin OMENCS nr.5447/2020.

Comisia de concurs

Arad, 28.09.2020

Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan”
Mun. Arad, Str. Calea Timişorii, nr.29-31;
Tel/fax : 0257 287 238, e-mail : liceulforestier@gmail.com

ANUNŢ
Concurs post PAZNIC

Liceul Tehnologic „IULIU MOLDOVAN”, cu sediul în Arad, Calea
TIMIȘORII, nr. 29-31, judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea unui post
vacant de PAZNIC, cod COR 962907, pe perioadă nedeterminată.
Dosarele pentru înscrierea la concursul de ocupare a postului de PAZNIC perioadă nedeterminată se vor depune la secretariatul unității de învățământ, în
intervalul orar intervalul orar 9:00-13:00, în zilele lucrătoare, până în data de
23.10.2020.

GRAFIC DE DESFĂŞURARE
Concursul se va desfășura în perioada 26.10-28.10.2020 şi va consta din:
- PROBA SCRISĂ: luni, 26.10.2020, ora 9:00.
- COMUNICAREA REZULTATELOR SELECȚIEI: luni, 26.10.2020, ora 14:00.
- PROBA PRACTICĂ: marți, 27.10.2020, ora 9:00.
- INTERVIU: marți, 27.10.2020, ora l2:00.
- AFIȘAREA REZULTATELOR: marți, 27.10.2020, ora l4:00.
- DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR: miercuri, 28.10.2020, ora 09:00-l2:00.
- REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR: miercuri, 28.10.2020, ora l4:00.
Toate etapele concursului se vor desfăşura la sediul Liceului Tehnologic
„IULIU MOLDOVAN”.
NOTĂ:
- Conform HG 286/2011sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut
minim 50 puncte la fiecare probă;
- Candidații pot contesta numai propriile lucrări;
- Documentele vor fi îndosariate în ordinea menţionată mai jos, într–un
dosar plic.
- Relaţii suplimentare la secretariatul unităţii şcolare – telefon: 0257287238; persoana de contact: Hojda Daniela Alina.

Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan”
Mun. Arad, Str. Calea Timişorii, nr.29-31;
Tel/fax : 0257 287 238, e-mail : liceulforestier@gmail.com

ACTE NECESARE
pentru înscrierea la concurs
1. Cerere de înscriere
2. Copii acte studii și ale altor acte care să ateste efectuarea unei specializări în
domeniul postului
3. Curriculum Vitae
4. Copie carte de muncă (extras – capitolul cu activitatea în muncă) / adeverinţă care
să dovedească vechimea în muncă de la 01.01.2011 (extras REVISAL)
5. Copia actului de identitate
6. Copie certificat de naştere
7. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
8. Atestat curs paznic
9. Cazier judiciar
10.Adeverință integritate comportamentală
11.Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de
medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
12.Un dosar plic
Notă:
Actele de identitate, naştere, căsătorie (unde este cazul), adeverinţele de vechime în
muncă, cât şi actele de studii se prezintă şi în original, în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.

Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan”
Mun. Arad, Str. Calea Timişorii, nr.29-31;
Tel/fax : 0257 287 238, e-mail : liceulforestier@gmail.com

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
(cf. art. 3, HG nr. 286/2011, cu modificările ulterioare):
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- 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;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- 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.

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
-

studii medii;
nu necesită vechime în muncă;
existenţa unei calificări profesionale în domeniu;
abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
abilităţi pentru munca în echipă;
cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI;
disponibilitate la timp de lucru prelungit;
disponibilitate pentru desfăşurarea unor activităţi în week-end;
răspunde de inventarul încredinţat;
efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere;

Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan”
Mun. Arad, Str. Calea Timişorii, nr.29-31;
Tel/fax : 0257 287 238, e-mail : liceulforestier@gmail.com

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de ocupare a postului de agent de pază
1. Legea nr.333/2003 (actualizată) privind paza bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor
2. Legea 319 din 14.07.2006 a securității si sănătății în muncă cu modificările si
competările ulterioare
3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și
completările ulterioare si Legea 28/2018
4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din
instituțiile publice Cap.2 Norme generale de conduită profesională –art.5-7, art.12
5. Norme generale privind protectia muncii și PSI
6. Legea 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările si completarile
ulterioare
7. Regulamentul de organizare si funcționare a unităților de invațământ
preuniversitar aprobat prin OMENCS nr.5447/2020.
Comisia de concurs

Arad, 28.09.2020

Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan”
Mun. Arad, Str. Calea Timişorii, nr.29-31;
Tel/fax : 0257 287 238, e-mail : liceulforestier@gmail.com

ANUNŢ
Concurs post ÎNGRIJITOR

Liceul Tehnologic „IULIU MOLDOVAN”, cu sediul în Arad, Calea
TIMIȘORII, nr. 29-31, judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea unui post
vacant de ÎNGRIJITOR, cod COR 515301, pe perioadă nedeterminată.
Dosarele pentru înscrierea la concursul de ocupare a postului de ÎNGRIJITOR
- perioadă nedeterminată se vor depune la secretariatul unității de învățământ,
intervalul orar 9:00-13:00, în zilele lucrătoare, până în data de 23.10.2020.

GRAFIC DE DESFĂŞURARE
Concursul se va desfășura în perioada 26.10-28.10.2020 şi va consta din:
- PROBĂ SCRISĂ: luni, 26.10.2020, ora 9:00.
- COMUNICAREA REZULTATELOR SELECȚIEI: luni, 26.10.2020, ora 14:00.
- PROBA PRACTICĂ: marți, 27.10.2020, ora 9:00.
- INTERVIU: marți, 27.10.2020, ora l2:00.
- AFIȘAREA REZULTATELOR: marți, 27.10.2020, ora l4:00.
- DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR: miercuri, 28.10.2020, ora 09:00-l2:00.
- REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR: miercuri, 28.10.2020, ora l4:00.
Toate etapele concursului se vor desfăşura la sediul Liceului Tehnologic
„IULIU MOLDOVAN”.
NOTĂ:
- Conform HG 286/2011sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut
minim 50 puncte la fiecare probă;
- Candidații pot contesta numai propriile lucrări;
- Documentele vor fi îndosariate în ordinea menţionată mai jos, într–un
dosar plic.
- Relaţii suplimentare la secretariatul unităţii şcolare – telefon: 0257287238; persoana de contact: Hojda Daniela Alina.

Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan”
Mun. Arad, Str. Calea Timişorii, nr.29-31;
Tel/fax : 0257 287 238, e-mail : liceulforestier@gmail.com

ACTE NECESARE
pentru înscrierea la concurs
1. Cerere de înscriere
2. Copii acte studii și ale altor acte care să ateste efectuarea unei specializări în
domeniul postului
3. Curriculum Vitae
4. Copie carte de muncă (extras – capitolul cu activitatea în muncă) / adeverinţă care
să dovedească vechimea în muncă de la 01.01.2011 (extras REVISAL)
5. Copia actului de identitate
6. Copie certificat de naştere
7. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
8. Cazier judiciar
9. Adeverință integritate comportamentală
10.Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de
medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
11.Un dosar plic
Notă:
Actele de identitate, naştere, căsătorie (unde este cazul), adeverinţele de vechime în
muncă, cât şi actele de studii se prezintă şi în original, în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.

Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan”
Mun. Arad, Str. Calea Timişorii, nr.29-31;
Tel/fax : 0257 287 238, e-mail : liceulforestier@gmail.com

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
(cf. art. 3, HG nr. 286/2011, cu modificările ulterioare):
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- 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;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- 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.

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
-

studii generale;
nu necesită vechime în muncă;
existenţa unei calificări profesionale în domeniu;
abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
abilităţi pentru munca în echipă;
cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI;
disponibilitate la timp de lucru prelungit;
disponibilitate pentru desfăşurarea unor activităţi în week-end;
răspunde de inventarul încredinţat;
efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere;

Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan”
Mun. Arad, Str. Calea Timişorii, nr.29-31;
Tel/fax : 0257 287 238, e-mail : liceulforestier@gmail.com

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitor
1. Legea 319 din 14.07.2006 a securității si sănătății în muncă cu modificările si
competările ulterioare
2. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din
instituțiile publice Cap.2 Norme generale de conduită profesională –art.5-7, art.12
3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și
completările ulterioare si Legea 28/2018
4. Norme generale privind protectia muncii și PSI
5. Legea 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările si completarile
ulterioare
6. Regulamentul de organizare si funcționare a unităților de invațământ
preuniversitar aprobat prin OMENCS nr.5079/2016, TITLUL IV: Cap.III, IV și V)
Comisia de concurs

Arad, 28.09.2020

