
 

 

 
 

 

 

A N U N Ț 

 

În temeiul art.26.alin.7 din Legea nr.284/2010 a salarizării unitare a 
personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilor H.G. 1027/2014 care modifică și 
completează  Regulamentul -  cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant, sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor 
contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin  H.G. nr. 
286/2011:   
 
              COLEGIUL NATIONAL “CAROL  I”  CRAIOVA 
 
Organizează concurs  pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: 
 
- 1 post de muncitor întreţinere-electrician studii (M) –  durată 
nedeterminată, normă întreagă 
-  1 post de îngrijitor studii (G)  - durată nedeterminată, normă întreagă 
-  1 post de îngrijitor studii (G)  - durată determinată, normă întreagă 
 
 
CONDIŢIILE DE PARTICIPARE: 
 

- Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant, persoana care 
îndeplinește următoarele condiții: 

 
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 minima de 18 ani 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 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Director, 
Prof. Thorwachter Alexandrina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

MUNCITOR  ELECTRICIAN  III 
 

 
 
POSTUL  DE MUNCITOR  ÎNTREŢINERE  - electrician III – studii (M) –  
durată nedeterminată, normă întreagă 

 
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de 

concurs care va cuprinde următoarele documente: 
 

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii 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 şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specific solicitate de autoritatea sau instituția publică; 
d) carnetul de muncă, sau, după caz,  adeverinţele care să ateste 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) adeverinţa 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, cu menţiunea “apt pentru 
postul de muncitor întreţinere” 
g) curriculum vitae; 
Actele solicitate vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 
copiilor cu acestea. 
 

CONDIŢII    SPECIFICE   POSTULUI  DE  ELECTRICIAN 
 

CERINȚELE POSTULUI: 
 

-   Studii medii, de specialitate;  
-  Vechime în specialitate, minim 5 ani; 
-  Experiența   în  post similar constituie avantaj; 
-  Cunoștințe de electrotehnică, măsurări electrice și mașini electrice, 



 

 

-  Instalații electrice interioare de lumină și forță, 
-  Scheme de conexiuni electrice. 
-  Scheme de comandă a sistemelor de acționare electrică, 
-  Aparate electrice de joasă tensiune, 
- Lucrări de întreținere instalații de distribuție a energiei electrice de joasă 
tensiune, 
-  Lucrări de întreținere instalații de iluminat, 
-  Norme specific de protecția muncii, PSI si protecția mediului.  
-  Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;  
-  Abilităţi pentru munca în echipă;  
- Disponibilitate pentru program flexibil: 
-  Disponibilitate pentru desfăşurarea activităţii în weekend; 
- Disponibilitate pentru munca în două schimburi;  
- Răspunde de inventarul încredinţat;  
- Ştie să folosească ustensilele de lucru;  
- Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuţiilor şi 
responsabilităţilor din fişa postului;  
- Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale 
fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;- 
- Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;  
 
 

BIBLIOGRAFIA  PENTRU  OCUPAREA  POSTULUI  DE 
MUNCITOR ÎNTREŢINERE- electrician III- studii ( M) 
 

1. Electrotehnică – Manuale și cărți de specialitate. 
2. Legea nr. 319 din 14 .07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (publicată în 

Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006)- Cap.4 – Obligaţiile lucrătorilor-
art.22 şi 23 ; 

3. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual 
din autorităţole şi instituţiile publice: Cap.2- Norme generale de conduită 
profesională a personalului contractual – art.5-7, art.12; 

4.  Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
5.  HG nr. 1048/2006  privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru 
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul 
de muncă. 
6. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar nr. 5115/15.12.2015 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

DESFĂŞURAREA    CONCURSULUI  PENTRU POSTUL   DE   
ELECTRICIAN 

 
- depunerea  dosarelor :  23 februarie – 6 martie 2015,  între orele 

9,00 – 15,00, în zilele lucrătoare.  

-  proba  practică : 16 martie 2015, ora 10,00,  la sediul unității  
-  interviul: 18 martie 2015, ora 10,00, la sediul unității  
 

Concursul constă în 3 etape succesive: 
 
-  selecţia dosarelor de înscriere -  9 martie 2015, ora 12.00 
-  proba practică – 16 martie 2015, ora 10,00 
-  interviul – 18 martie 2015, ora 10,00 

 
 

Director, 
Prof. Thorwachter Alexandrina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ÎNGRIJITOR  I 
 
 

1 POST DE ÎNGRIJITOR I, studii (G)   - durată  nedeterminată, normă 
întreagă; 
 
1 POST DE ÎNGRIJITOR I,  studii (G)   - durată  determinată, normă 
întreagă; 
 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de 
concurs care va cuprinde următoarele documente: 

 
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 
potrivit legii, dup 
ă caz; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specific solicitate de autoritatea sau instituția publică; 
d) carnetul de muncă, sau, după caz,  adeverinţele care să ateste 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) adeverinţa 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, cu menţiunea “apt pentru 
postul de muncitor întreţinere” 
g) curriculum vitae; 
Actele solicitate vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 
copiilor cu acestea. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

CONDIŢII  SPECIFICE  POSTULUI DE ÎNGRIJITOR 
 
  CERINȚELE POSTULUI: 
 

- Studii generale sau studii medii;  
- Vechime in muncă, minim 1 an; 
- Experiența  pe  post similar,  constituie avantaj; 
- Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de 

învăţământ;  
- Abilităţi pentru munca în echipă;  
- Disponibilitate pentru program flexibil: 
- Disponibilitate pentru desfăşurarea activităţi în weekend; 
- Disponibilitate pentru munca în două schimburi;  
- Răspunde de starea de curăţenie şi igienă în sectorul repartizat: 
- Răspunde de inventarul încredinţat;  
- Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie;  
- Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuţiilor şi 

responsabilităţilor din fişa postului;  
- Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale 

fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;- 
-   Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;  

    -  Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI 
 
 

 
 BIBLIOGRAFIA  PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR  DE 

INGRIJITOR  I- studii ( G) 
 

 Legea nr.333/08.07.2003(actualizată) privind paza obiectivelor , bunurilor , 
valorilor şi protecția persoanelor; 

 Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
 Ordin 1225/5031 din 24.12.2013 privind însușirea noțiunilor de igiena. 
 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar nr. 5151/13.01.2015 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

DESFĂŞURAREA   CONCURSULUI  PENTRU POSTURILE  DE   
ÎNGRIJITOR 

 
- depunerea   dosarelor :  23 februarie – 6 martie 2015,  între 

orele 9,00 – 15,00, în zilele lucrătoare.  

 

-  proba  practică : 16 martie 2015, ora 12,00,  la sediul unității  
-  interviul: 18 martie 2015, ora 13,00, la sediul unității  
 

Concursul constă în 3 etape succesive: 
 
-  selecţia dosarelor de înscriere -  9 martie 2015, ora 12.00 
-  proba practică – 16 martie 2015, ora 12,00 
-  interviul – 18 martie 2015, ora 12,00 

 
 

Director, 
Prof. Thorwachter Alexandrina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


