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CĂTRE PORTALUL posturi.gov.ro

în conformitate cu prevederile art. 18 din HG nr. 1336 /2022, vă rugăm să publicaţi pe 
portalul posturi.gov.ro anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor 
contractual vacant de îngrijitoare Vi normă, îngrijitoare 1 normă şi paznic 1 normă.

Menţionăm că dorim publicarea anunţului în data de 16 ianuarie 2023.
Codul fiscal al instituţiei este: 4201732.
Date de contact:

Liceul Tehnologic “Gábor Áron” , mun. Târgu Secuiesc, nr. 8, cod. 525400,
T el/Fax. 0267363215, Email: gamoktgs@yahoo.com

Reprezentant legal 
Director, prof. Finna

mailto:gamoktgs@yahoo.com
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Nr. Ínreg. 120/16.01.2023

ANUNŢ

Liceul Tehnologic "Gábor Áron" din Târgu-Secuiesc, str. Fabricii nr. 8, jud Covasna, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie, de:

1. îngrijitoare -  1/2 normă- la Liceul Tehnologic "Gábor Áron". Timp de lucru 4 ore/zi. 
Se încheie pe durată nedeterminată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie 2022:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte 
la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitatea cu prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) 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;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitatea, şi după caz, alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, 

contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals 
ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană 
candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, 
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a 
folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a 
interziceri unei funcţii sau exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art.l alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 
naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare 
a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind 
organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările 
ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h)
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2. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs: îngrijitoare:

(1)

a. formular de înscriere la concurs, adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate 
în termen de valabilitate;

c. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de 
nume, după caz;

d. copiile documentelor care atestă 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;

e. copia carnetului de muncă , a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care 
să ateste vechimea în muncă şi specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către 

medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului;

h. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni 
prevăzute la art.l. alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu 
privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 
asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru 
candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţia 
socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul 
direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane 
vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i. curriculum vitae, model comun european;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

o nivelul studiilor: minim 12 clase absolvite cu sau fără bacalaureat; 
o adeverinţă de la angajator(i) că nu a fost sancţionat în ultimii 2 ani -  în cazul în care a 

fost angajat cu contract individual de muncă în această perioadă, sau declaraţie pe 
propria răspundere că nu a fost angajat în ultimii doi ani 

o abilităţi de operare a maşinilor de spălat şi călcat automate, digitale.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

(3) în cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente 
penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la 
înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea 
sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f ) , anterior datei 
de susţinere a probei scriseşi/sau probei practice. în situaţia în care candidatul solicită expres în 
formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia 
publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier juridic, extrasul de pe cazierul judiciar se 
solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
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Copia actului de identitate, a certificatului de căsătorie după caz, copiile documentelor de 
studii: diplomă de bacalaureat sau diplomă (adeverinţă) de absolvire a liceului, certificat de 
calificare profesională, atestat şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă 
vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Locul de depunere a dosarului de concurs: Tg. Secuiesc Str: Fabricii, nr. 8, jud. Covasna

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
László Teréz 

Telefon 0267363215 
e-mail: gamoktgs@yahoo.com

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
• 09 februarie 2023, ora 12:00 termenul limită de depunere a dosarelor
• 13 februarie 2023, ora 09:00 proba scrisă;
• 15 februarie 2023, ora 09:00 proba interviu.

Depunerea dosarelor, concursul şi interviul, va avea loc la Liceul Tehnologic "Gábor Áron" din Târgu
Secuiesc str. Fabricii, nr. 8, jud Covasna
Bibliografia
1. pentru postul de femeie de serviciu

a. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
b. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
c. Ordin nr. 5447 din 31/08/2020 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar, din 3 1.08.2020
d. Codul Muncii din 2003 (drepturile şi obligaţiile salariaţilor, drepturile şi 

obligaţiile angajatorului).
e. Fişa postului

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Activitatea Data limită şi ora Observaţii

Depunerea dosarelor de concurs 09 februarie 2023, ora 12:00
Selecţia dosarelor de înscriere 09 februarie 2023, ora 13:00
Afişarea rezultatelor selecţiei de dosar 10 februarie 2023, ora 09:00
Desfăşurarea probelor de concurs

Proba scrisă 13 februarie 2023, ora 09:00
Interviul 15 februarie 2023, ora 09:00

Afişarea rezultatelor la
Proba scrisă 13 februarie 2023, ora 15:00
Interviul 15 februarie 2023, ora 15:00

Depunerea contestaţilor pentru:
Selecţia dosarelor 10 februarie 2023, între orele 09:00 - 12:00
Proba scrisă 14 februarie 2023, între orele 09:00 - 12:00
Interviul 16 februarie 2023, între orele 09:00 - 12:00

Afişarea rezultatelor la contestaţii pentru:
Selecţia dosarelor 10 februarie 2023, ora 15:00
Proba scrisă 14 februarie 2023, ora 15:00
Interviul 16 februarie 2023, ora 15:00

Director,
Prof. Finna István

mailto:gamoktgs@yahoo.com
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Nr. Ínreg. 121/16.01.2023

ANUNŢ

Liceul Tehnologic "Gábor Áron" din Târgu-Secuiesc, str. Fabricii nr. 8, jud Covasna, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie, de:

1. îngrijitoare -  1 normă- la Liceul Tehnologic "Gábor Áron". Timp de lucru 8 ore/zi. Se 
încheie pe durată determinată -  până al întoarcerea titularului pe post (concediu de 
îngrijirea copilului).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie 2022:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte 
la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitatea cu prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) 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;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitatea, şi după caz, alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, 

contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals 
ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană 
candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, 
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a 
folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a 
interziceri unei funcţii sau exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art.l alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 
naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare 
a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind 
organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările 
ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h)
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2. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs: îngrijitoare:

(1 )

a. formular de înscriere la concurs, adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate 
în termen de valabilitate;

c. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de 
nume, după caz;

d. copiile documentelor care atestă 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;

e. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care 
să ateste vechimea în muncă şi specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către 

medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului;

h. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni 
prevăzute la art.l. alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu 
privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 
asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru 
candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţia 
socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul 
direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane 
vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i. curriculum vitae, model comun european;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

o nivelul studiilor: minim studii gimnaziale sau studii profesionale; 
o adeverinţă de la angajator(i) că nu a fost sancţionat în ultimii 2 ani - în  cazul în care a 

fost angajat cu contract individual de muncă în această perioadă, sau declaraţie pe 
propria răspundere că nu a fost angajat în ultimii doi ani

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

(3) în cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente 
penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la 
înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea 
sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f ) , anterior datei 
de susţinere a probei scriseşi/sau probei practice. în situaţia în care candidatul solicită expres în 
formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia 
publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier juridic, extrasul de pe cazierul judiciar se 
solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
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Copia actului de identitate, a certificatului de căsătorie după caz, copiile documentelor de 
studii: bacalaureat, certificat de calificare profesională, atestat şi carnetul de muncă sau, după caz, 
adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 
copiilor cu acestea.

Locul de depunere a dosarului de concurs: Tg. Secuiesc Str: Fabricii, nr. 8, jud. Covasna

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
László Teréz 

Telefon 0267363215 
e-mail: gamoktgs@yahoo.com

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
• 09 februarie 2023, ora 12:00 termenul limită de depunere a dosarelor
• 13 februarie 2023, ora 09:00 proba scrisă;
• 15 februarie 2023, ora 09:00 proba interviu.

Depunerea dosarelor, concursul şi interviul, va avea loc la Liceul Tehnologic "Gábor Áron" din Târgu
Secuiesc str. Fabricii, nr. 8, jud Covasna
Bibliografia
1. pentru postul de femeie de serviciu

a. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
b. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
c. Ordin nr. 5447 din 31/08/2020 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar, din 31.08.2020
d. Codul Muncii din 2003 (drepturile şi obligaţiile salariaţilor, drepturile şi 

obligaţiile angajatorului).
e. Fişa postului

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Activitatea Data limită şi ora Observaţii

Depunerea dosarelor de concurs 09 februarie 2023, ora 12:00
Selecţia dosarelor de înscriere 09 februarie 2023, ora 13:00
Afişarea rezultatelor selecţiei de dosar 10 februarie 2023, ora 09:00
Desfăşurarea probelor de concurs

Proba scrisă 13 februarie 2023, ora 09:00
Interviul 15 februarie 2023, ora 09:00

Afişarea rezultatelor la
Proba scrisă 13 februarie 2023, ora 15:00
Interviul 15 februarie 2023, ora 15:00

Depunerea contestaţilor pentru:
Selecţia dosarelor 10 februarie 2023, între orele 09:00 - 12:00
Proba scrisă 14 februarie 2023, între orele 09:00 - 12:00
Interviul 16 februarie 2023, între orele 09:00 - 12:00

Afişarea rezultatelor la contestaţii pentru:
Selecţia dosarelor 10 februarie 2023, ora 15:00
Proba scrisă 14 februarie 2023, ora 15:00
Interviul 16 februarie 2023, ora 15:0Q^'^ft"j^7\

Director,
Prof. Finna István

mailto:gamoktgs@yahoo.com
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Nr. Ínreg. 122/16.01.2023

ANUNŢ

Liceul Tehnologic "Gábor Áron" din Târgu-Secuiesc, str. Fabricii nr. 8, jud Covasna, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie, de:

1. paznic cu sarcină de dulgher, tâmplar -  1 normă- la Liceul Tehnologic "Gâbor Âron". 
Timp de lucru 40 ore/săptămână. Se încheie pe durată nedeterminată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie 2022:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte 
la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitatea cu prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) 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;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitatea, şi după caz, alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, 

contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals 
ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană 
candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, 
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a 
folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a 
interziceri unei funcţii sau exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art.l alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 
naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare 
a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind 
organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările 
ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h)



LICEUL TEHNOLOGIC 
“GÂBORÂRON”

SZAKKEPZO LÎCEUM
525400 TG. $£CU!£SC STR, tt« ÎC U  m . «, M ,  COVASHA 

525400 KÎZOJVÂSÂAMîtX. GyÂR UT 8. S2AM, KOVÂSZÎW M£C»Y£ 
î f i :  0262-»3215, »6039 fitt: 02*2-3*5055, »0420 

* m*ar 9«mt^iig?»^sihooxam, wvtr. www.gaÂxxstimi tG

2. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs: paznic:

(1)

a. formular de înscriere la concurs, adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate 
în termen de valabilitate;

c. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de 
nume, după caz;

d. copiile documentelor care atestă 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;

e. copia carnetului de muncă , a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care 
să ateste vechimea în muncă şi specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către 

medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului;

h. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni 
prevăzute la art.l. alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu 
privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 
asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru 
candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţia 
socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul 
direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane 
vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i. curriculum vitae, model comun european;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

o Nivelul studiilor: minim studii gimnaziale sau studii profesionale de dulgher, construcţii sau 
tâmplărie;

o Atestat agent/pază 
o Aviz psihologic pentru funcţia de paznic
o Adeverinţă de la angajator(i) că nu a fost sancţionat în ultimii 2 ani -  în cazul în care a fost 

angajat cu contract individual de muncă în această perioadă, sau declaraţie pe propria 
răspundere că nu a fost angajat în ultimii doi ani

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

(3) în cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente 
penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la 
înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea 
sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f ) , anterior datei 
de susţinere a probei scriseşi/sau probei practice. în situaţia în care candidatul solicită expres în 
formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia 
publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier juridic, extrasul de pe cazierul judiciar se 
solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
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Copia actului de identitate, a certificatului de căsătorie după caz, copiile documentelor de studii: 
bacalaureat, certificat de calificare profesională, atestat şi carnetul de muncă sau, după caz, 
adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 
copiilor cu acestea.

Locul de depunere a dosarului de concurs: Tg. Secuiesc Str: Fabricii, nr. 8, jud. Covasna

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
László Teréz 

Telefon 0267363215 
e-mail: gamoktgs@yahoo.com

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

• 09 februarie 2023, ora 12:00 termenul limită de depunere a dosarelor
• 13 februarie 2023, ora 09:00 proba scrisă;
• 15 februarie 2023, ora 09:00 proba interviu.

Depunerea dosarelor, concursul şi interviul, va avea loc la Liceul Tehnologic "Gábor Áron" din Târgu 
Secuiesc str. Fabricii, nr. 8, jud Covasna

Bibliografia

1. pentru postul de paznic
a. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor
b. Legea 319/2016, HG 1092/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 

referitoare la sănătate şi securitate în muncă;
c. Legea 307/2006, OMAI 163/2007 cu modificările şi completările ulterioare, 

referitoare la apărarea împotriva incendiilor;
d. Legea nr.53/2003- Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare 

(drepturile şi obligaţiile salariaţilor, drepturile şi obligaţiile angajatorului).

Tematică

Legea 333/2003:
Formele de pază -(Cap. II)-Pază proprie- (secţia a 2-a)
Atribuţiile personalului de pază (Cap. VI)- (Secţ. 1);
Răspunderi şi sancţiuni (Cap.IX)

Legea 319/2016:
Obligaţiile lucrătorilor (Cap.4);
Supravegherea sănătăţii (Cap.6)-Accidente de muncă (Secţ.a 2-a)

Legea 307/2006
Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor(Cap.II)- Obligaţii generale (Secţ. 1, 

Art.6, Art.7 şi Art.8).

Legea 53/2003
Drepturile salariatului - Titlul 11, Cap.2, Art.39, Alin.l 
Obligaţiile salariatului - Titlul II, Cap.2, Art.39, Alin.2 
Sancţiuni disciplinare/ Titlul XI, Cap II, Art. 264

http://www.gsafoorarwKfo
mailto:gamoktgs@yahoo.com
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CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Activitatea Data limită şi ora Observaţii

Depunerea dosarelor de concurs 09 februarie 2023, ora 12:00
Selecţia dosarelor de înscriere 09 februarie 2023, ora 13:00
Afişarea rezultatelor selecţiei de dosar 10 februarie 2023, ora 09:00
Desfăşurarea probelor de concurs

Proba scrisă 13 februarie 2023, ora 09:00
Interviul 15 februarie 2023, ora 09:00

Afişarea rezultatelor la
Proba scrisă 13 februarie 2023, ora 15:00
Interviul 15 februarie 2023, ora 15:00

Depunerea contestaţilor pentru:
Selecţia dosarelor 10 februarie 2023, între orele 09:00 - 12:00
Proba scrisă 14 februarie 2023, între orele 09:00 - 12:00
Interviul 16 februarie 2023, între orele 09:00 - 12:00

Afişarea rezultatelor la contestaţii pentru:
Selecţia dosarelor 10 februarie 2023, ora 15:00
Proba scrisă 14 februarie 2023, ora 15:00
Interviul 16 februarie 2023, ora 15:00


