COLEGIUL TEHNIC “EMANUIL UNGUREANU”
300029, TIMIŞOARA
Piaţa I. Huniade, nr. 3
Tel./fax: 0356411540
e-mail: emanuil.ungureanu@yahoo.com

ANUNŢ CONCURS
Privind ocuparea 1 post vacant personal nedidactic– muncitor calificat (zugrav)
Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a funcţiei contractuale:
 Studii medii sau generale și curs / certificat în calificarea profesională zugrav
 Vechime în mucă minim 1 an.
Termenul final de depunere al dosarelor este 11.02.2021, ora 14ºº, la secretariatul şcolii.
Conţinutul dosarului de concurs ( conform art.6, HG. Nr.286/2011, cu modificările
ulterioare):
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine
următoarele documente:
a. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
b. copia actului de identitate sau oricare alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie/şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar, numărul, data, numele emitentului
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
(3) În cazul documentului prevăzut la alin.(1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia
dosarelor,care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel
mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
(4) Actele prevăzute la alin.(1) lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI (conform art.3,
HG nr.286/2011, cu modificările ulterioare):
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;
g. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică
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 sau generale
- curs/certificat în calificarea profesională zugrav
- vechime minim 1 an;
- program 8 ore/zi
DESCRIEREA POSTULUI
1. Compartimentul administrativ
2. Denumirea postului: muncitor calificat (zugrav)
3. Norma de activitate 40 ore/ săptămană
RELAŢII CU ALTE POSTURI
1. ierarhice de subordonare – director, administrator;
2. de colaborare: cu elevii din școală/ internat, angajații instituției(cadre didactice, personal
didactic-auxiliar, nedidactic)
ATRIBUŢII GENERALE SPECIFICE POSTULUI (extras din fişa postului)
- să identifice materialele de bază, folosite la lucrările de zugrăveli ipsosarii și vopsitorii;
- să utilizeze unelte, scule si dispozitive simple, manuale si mecanizate;
- să pregateasca suprafetele pentru lucrari de zugraveli si vopsitorii simple si de calitate superioară;
- șă prepare solutii simple de lucru;
- să aplice si să prelucreze straturile suport pentru executarea vopsitoriilor de calitate superioară;
- să remedieze deficientele din șălile de clasă, holuri, grupurile sanitare;
- să aibă capacitatea de organizare a locului de muncă;
- să participe activ la rezolvarea sarcinilor ;
- să fie cinstit, loial si disciplinat, dând dovada in toate împrejurările de o atitudine civilizata si
corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
- să-si însușească si sa respecte normele si instrucțiunile de protecție a muncii si masurile de aplicare
a acestora;
- să aducă la cunoștința de îndată administratorului accidentele de muncă suferite de propria persoana
sau de alți angajați;

- să coopereze cu persoanele cu atribuții specifice în domeniul securității și sănătății în muncă, atât
timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerințe impuse de autoritate competentă
pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
- respectareaROI, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru
toate tipurile de activităţii în cadrul unităţii de învăţământ.
GRAFIC DE DESFĂŞURARE
1. depunerea dosarelor – 01.02.2021-11.02.2021 între orele 09.00 – 14.00, în zilele lucrătoare, la
secretariatul şcolii;
b. selecţia dosarelor depuse – 12.02.2021
c. afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse –15.02.2021, ora 9.00;
d. depunerea contestaţiilor în urma dosarelor depuse –15.02.2021, între orele 12.00 – 14.00;
e. afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a selecţiei dosarelor –
16.02.2021, ora 16.00
f. susţinerea probei scrise – 19.02.2021, ora 09.00;
g. afişarea rezultatelor probei scrise – 19.02.2021, ora 15.00;
h. depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise – 19.02.2021, între orele 15-16.00;
i. afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a probei scrise 20.02.2021, ora
09.00;
j. susținere probă practică -22.02.2021, ora 9.00
k. afişarea rezultatelor probei practice – 22.02.2021, ora 12.00;
l. depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise – 22.02.2021, între orele 12-14.00;
m. afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a probei scrise 22.02.2021, ora
16.00;
n. susţinerea interviului – 23.02.2021, ora 12.00;
o. afişarea rezultatelor interviului – 23.02.2021, ora 15.00;
p. depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului – 23.02.2021, între orele 15.00 – 17.00;
r. afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma interviului –24.02.2021, ora 15.00;
s. afişarea rezultatelor finale 25.02.2021, ora 9.00.
TEMATICA CONCURSULUI
BIBLIOGRAFIE – pentru concursul de ocupare a 1 post de muncitor (zugrav)
1. Cartea zugravului şi vopsitorului, Tsicura C, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1981
2. Legea 53 / 2003 actualizată – codul muncii ,,răspunderea disciplinară”, (art.247 – art.252)
3. Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și
instituțiile publice:
– CAP.II – norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7.
4. Legea nr. 319 / 2006 – a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările
ulterioare (Cap. IV – obligațiile lucrătorilor);

NOTĂ:
Conform HG 286/2011 sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minim 50 de
puncte;
Documentele vor fi aduse îndosariate în ordinea menţionată într-un dosar cu şină;
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Tehnic ”Emanuil Ungureanu” Timișoara,
str. Piața Iancu Huniade Nr. 3 , tel. 0356411540, 0756121310,

