
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA 
          LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG 
                    Str. 1 Decembrie nr. 19 

                   Tel./Fax: 0240 568 134 

             e-mail: gsatopolog@yahoo.com 

 
 

ANUNŢ 
 

     Liceul Tehnologic Topolog, din Topolog organizează concurs pentru ocuparea a două posturi 
contractual vacante, conform HG nr. 286/2011, completată cu HG nr. 1027/2014, de muncitor 
întreţinere şcoală şi paznic, la Liceul Tehnologic Topolog. 
 

 Condiţii specifice:vechime-fără vechime, studii medii-minim 10 clase. 

 Locul desfăşurării concursului: Cabinetul metodic al Liceului Tehnologic Topolog, str. 1 
Decembrie nr.19. 

 Data şi ora susţinerii probei scrise : 05.04.2021, ora 9:00 

 Data şi ora susţinerii interviului: se va stabili odată cu afişarea rezultatelor la proba 
scrisă. 

 
       Dosarele se vor depune începând cu data de 15.03.2021 până la data de 26.03.2021, ora 
12:00, la Secretariatul Liceului Tehnologic Topolog, tel.0240568134. 

 
 
 
                   Director, Secretar şef, 
          Prof. Ciobanu Virginia                                                                      Mirică Marioara 
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ANUNŢ  CONCURS  POST   MUNCITOR 
LICEUL  TEHNOLOGIC TOPOLOG ORGANIZEAZĂ CONCURS 

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR          
 (1 NORMĂ). 

 
Atribuţii principale ale postului: 
-realizarea şi executarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii. 
-gestionarea obiectelor de inventar şi a materialelor din încăperile pe care le are în grijă. 
-alte atribuţii date de conducerea unităţii. 
Condiţii generale şi specifice necesare ocupării postului 
-studii medii-minim 10 clase. 
-să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi domiciliul în România; 

-să cunoască limba română scris şi vorbit; 

-vârsta minimă reglementată prin prevederile legale; 

-spirit organizaroric 

-abilităţi de comunicare şi relaţionare. 

-să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberată de medicul de familie; 

-nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de 

serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 

infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei 

 
      Candidaţii vor depune la secretariatele unităţii şcolare , Liceul Tehnologic Topolog, în intervalul 15.03.2021- 
26.03.2021, un dosar de concurs care va cuprinde următoarele documente: 
 -cerere de înscriere la concurs. 
 -copie act identitate. 
 -copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor. 
 -copie carte de muncă /fila din registrul de evidenţă a angajaţilor sau adeverinţă care să ateste vechimea în 
muncă/specialitate. 
 -adeverinţă medicală de angajare care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului si cu viza de la 
medicina muncii. 
-cazier judiciar. 
-certificat de integritate comportamentală. 
  
Etapele desfăşurării concursului: 
-Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor – 26.03.2021-04.04.2021 ora 12:00. 
-Proba scrisă în data de 05.04.2021, ora 9:00( 2 ore). 
-Interviu- se va stabili odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă. 
-Afişarea rezultatelor -05.04.2021 ora 14:00. 
-Depunerea contestaţiilor -05.04.2021 până la ora 16:00 
-Afişarea rezultatelor finale-07.04.2021, ora 12:00 
  
                                                  Director, 
                                    Prof. Ciobanu Virginia 
 
 



TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE: MUNCITOR 
 

- Legea 319/14.07.2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă(publicată în MO 
nr.646/26.07.2006), Cap.4-Obligaţiile lucrătorilor 
- Legea 307/2006, privind  apărarea contra incendiilor-Cap 1 şi 2; 

-Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar nr.5447/2020; 

-HG 1048/2006, privind cerinţele minime de sănătate şi securitate pentru utilizarea 

de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de  muncă. 

 
                                                       DIRECTOR, 
                                              Prof. Ciobanu Virginia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANUNŢ  CONCURS  POST  PAZNIC 
LICEUL  TEHNOLOGIC TOPOLOG ORGANIZEAZĂ 

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PAZNIC         
                     (1 NORMĂ). 
Atribuţii principale ale postului: 
-asigură paza incintei unităţii de învăţământ şi supraveghează căile de acces în unitate. 
-comunică conducerii unităţii posibile cazuri de violenţă, de distrugere şi încălcare a regulamentelor şcolare. 
-alte atribuţii date de conducerea unităţii. 
 
Condiţii generale şi specifice necesare ocupării postului 
-studii medii-minim 10 clase. 
-să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi domiciliul în România; 

-să cunoască limba română scris şi vorbit; 

-vârsta minimă reglementată prin prevederile legale; 

-spirit organizaroric 

-abilităţi de comunicare şi relaţionare. 

-să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberată de medicul de familie; 

-nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de 

serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 

infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei 

      Candidaţii vor depune la secretariatele unităţii şcolare , Liceul Tehnologic Topolog, în intervalul 15.03.2021- 
26.03.2021, un dosar de concurs care va cuprinde următoarele documente: 
 -cerere de înscriere la concurs. 
 -copie act identitate. 
 -copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor. 
 -copie carte de muncă /fila din registrul de evidenţă a angajaţilor sau adeverinţă care să ateste vechimea în 
muncă/specialitate. 
 -adeverinţă medicală de angajare care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului si cu viza de la 
medicina muncii. 
-cazier judiciar. 
-certificat de integritate comportamentală. 
  
Etapele desfăşurării concursului: 
-Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor – 26.03.2021-04.04.2021 ora 12:00. 
-Proba scrisă în data de 05.04.2021, ora 9:00( 2 ore). 
-Interviu- se va stabili odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă. 
-Afişarea rezultatelor -05.04.2021 ora 14:00. 
-Depunerea contestaţiilor -05.04.2021 până la ora 16:00 
-Afişarea rezultatelor finale-07.04.2021, ora 12:00 

  
 
                                              Director, 
                                    Prof. Ciobanu Virginia 



 

Tematica -PAZNIC 

-Paza obiectivelor si protecţia persoanelor în instituţiile de învăţământ. 

-Metode de apărare contra incendiilor. 

-Sistemul de pază şi dispozitivul de pază. 

 

  Bibliografia 

 -Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ   

preuniversitar nr.5447/2020; 

 -Legea nr.319/2006 privind  sănătatea şi securitatea în muncă; 

 -Legea nr.307/2006 privind  apărarea contra incendiilor; 

 -Legea nr.333/2003 cu modificările şi completările ulterioare privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

     -Legea 53/2003-Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare. 

     -Legea 477/2004, privind Codul de conduit a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 DIRECTOR, 
                                              Prof. Ciobanu Virginia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   DOCUMENTE DOSAR 
 
 
 
 

1. UN DOSAR CU SINA 
2. CERTIFICAT NASTERE ( în copie si original) 
3. CERTIFICAT CASATORIE (unde este cazul) 
4. CARTE DE IDENTITATE ( în copie si original) 
5. ACTE DE STUDII ( în copie si original) 
6. ADEVERINTA MEDICALA-APT PENTRU 

ANGAJARE CU AVIZUL DE LA MEDICINA MUNCII 
7. CAZIER JUDICIAR 
8. CERTIFICAT DE INTEGRITATE 

COMPORTAMENTALĂ 
 

 
 
 
 DIRECTOR, 
                                                        PROF. CIOBANU VIRGINIA 
 


