
CONCURS ANGAJARE - MUNCITOR 

LICEUL TEORETIC ,,GUSTAV GÜNDISCHˮ CISNĂDIE, cu sediul în str. Măgurii, nr. 5, 

loc. Cisnădie, jud. Sibiu, în temeiul H.G. 1336/2022, organizează concurs pentru ocuparea numărului 

de 1 funcție contractuală vacantă, după cum urmează: 

Denumirea postului: post nedidactic – muncitor, (M; G) – vacant, 1 normă. 

Pentru a participa la concurs candidatul trebuie să respecte: 

CONDIȚII GENERALE prevăzute în art. 15 din HG 1336/2022, care îndeplinește condițiile 

prevăzute de Legea 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare: 

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene;  

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;  

c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003; 

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;  

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate;  

f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale;  

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa 

funcția;  

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul National 

automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane 

sau asupra minorilor. 

CERINȚE SPECIFICE prevăzute la art.542 alin. (1) și (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  

a) persoana să aibă capacitate deplină de exercițiu; 

b) persoana să îndeplinească condițiile de studii  – profesionale/liceale (în domeniul postului); 

c) persoana să îndeplinească condițiile de vechime, minimum 5 ani; 

d) contractul să nu conțină clauze de confidențialitate sau, după caz, clauze de neconcurenta; 

e) disponibilitate pentru munca în schimburi cu program flexibil și identificarea soluţiilor optime, 

adaptabilitate, flexibilitate; 

f) abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ și de muncă în echipă; 

g) cunoştinţe de legislație specifică locului de muncă și cunoştinţe în domeniul Sănătăţii  şi Securităţii în 

Muncă şi PSI 

h) alte aptitudini: acurateţe, îndemânare, operativitate, punctualitate, spirit de ordine şi disciplină; 

DOSARUL conține, conform art. 35 din HG 1336/2022, următoarele documente: 

a) formular/cerere de înscriere la concurs;  

b) copia actului de identitate; 

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume;  

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor 



specializări, precum și copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;  

e) copia carnetului de munca, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste 

vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;  

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;  

g) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă ca nu s-au comis infracțiuni prevăzute la 

art. 1 alin. (2)din Legea nr. 118/2019 privind Registrul National automatizat cu privire la persoanele 

care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor;  

i) curriculum vitae, model comun european. 

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs se face la secretariatul liceului, str. Măgurii, nr. 5, în 

termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului. 

CONCURSUL se va desfășura la sediul liceului, conform calendarului următor: 

Rezultatele selectării dosarelor se afișează la sediul liceului, în data de 15.03.2023 

 Prima probă 21.03.2023, ora 9:00, proba practică; 

 A doua probă 23.03.2023, ora 9:00, proba de interviu; 

 Afișarea rezultatului Concursului de angajare pe post vacant, nedidactic 23.03.2023, ora 12:00; 

 Depunerea și soluționarea contestațiilor 24.03.2023, până la ora 12:00. 
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TEMATICĂ 

Caracteristicile obiectelor sanitare uzuale. Rețele exterioare de alimentare cu apă rece; rețele exterioare 

pentru distribuţia şi recircularea apei calde de consum; reţele interioare de alimentare cu apă rece şi 

apă caldă de consum. Sistem de izolare; ferestre, uși, podele; elemente de tâmplărie. Sistem electric, 

becuri, neoane, prize. Scule și unelte folosite conform meseriei de muncitor. Infracţiuni, consultarea şi 

participarea lucrătorilor la discuţiile, instruirea și obligațiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea 

în muncă.  

Relații suplimentare: secretariatul liceului 0269 561575, e-mail: gustavgundisch@yahoo.com 
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