


ANUNȚ
Școala Gimnazială “Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”, cu sediul în Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.28, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor I,  pe perioadă nedeterminată.
Probele de concurs sunt: probă scrisă și interviu.
Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:
	are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene; 


	cunoaște limba română scris și vorbit; 


	are capacitate  de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 


	are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
	nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea  funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit  reabilitarea;
	nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
	nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 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).
	Condițiile specifice sunt:
Studii medii/generale;
	Vechime în muncă minim 5 ani;
	Recomandare de la ultimul loc de muncă; 
Disponibilitate pentru program de lucru prelungit/flexibil în schimburi;
	Adeverință care să ateste că nu are sancțiuni în ultimii 5 ani de activitate;
	Calificativul – Foarte Bine pentru ultimii 5 ani de activitate;
	Deprinderi și abilități practice în executarea lucrărilor de lăcătușerie, zugrăveli, vopsitorii și reparații, în mentenanța instalațiilor de apă curentă, tehnico-sanitare; 
Bibliografia este afișată la avizierul și pe site-ul școlii (www.scoala1buzau.ro).
Dosarele de concurs se vor depune în corpul C al școlii (compartiment CONTABILITATE) de la Şcoala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” Buzău, până la data de 03.02.2023 (inclusiv), ora 1400.
Informațiile suplimentare se pot obține de la nr. de telefon 0238710693 – d-na Calotă Elena.
Selecția dosarelor de concurs se va desfășura în data de 06.02.2023, ora 1200.
Rezultatele selecției dosarelor de concurs se vor afișa în data de 06.02.2023, ora 1600 la sediul unității.
Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun la compartimentul CONTABILITATE, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor în data de 07.02.2023,  între orele 800-1500. Contestațiile se soluționează la sediul unității în data de 08.02.2023, iar rezultatele vor fi afișate în aceeași zi până la  ora 1200.
Proba scrisă se va desfășura în data de 13.02.2023,  începând cu ora 1200 la sediul unității-Corpul B. 
Rezultatele la proba scrisă se afișează în aceeași zi cu desfășurarea acesteia, până la ora 1600.
Contestațiile la proba scrisă se depun în data de 14.02.2023, până la ora 11.00 la Contabilitate, secretarului comisiei de soluționare a contestațiilor.
Rezultatele contestațiilor la proba scrisă se afișează în data de  15.02.2023, până la ora 16.00.
Interviul  se va susține în data de 16.02.2023, ora 12.00 la sediul unității Şcoala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” Buzău – Corpul B.
Rezultatele obținute la interviu  se vor afișa în aceeași zi cu susținerea acestuia până la ora 16.00.
Contestațiile la interviu se depun în data de 17.02.2023, până la ora 11.00 la Contabilitate, secretarului comisiei de soluționare a contestațiilor.
Rezultatele contestațiilor  se vor afișa în data de  17.02.2023, până la ora 15.00.
Rezultatele finale ale concursului se afișează pe  17.02.2023, până la ora 16.00.
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PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A  1 POST DE MUNCITOR I

1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul III, Secţiunea 1, Obligaţii generale ale angajatorilor şi Capitolul IV, Obligaţiile lucrătorilor;
2. HG 1425 din 11 octombrie 2006 actualizată la 1 octombrie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;
3.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
4.Ordinul nr. 163/2007 privind normele de apărare împotriva incendiilor
5. Regulamentul de funcționare al unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OME NR.4183/2022;
Tematica
 
Exploatarea instalațiilor electrice, sanitare și a echipamentelor acestora;
Lucrări de reperații și întreținere a mobilierului școlar, a ușilor, ferestrelor, parchetului, etc.
Defecțiuni ale instalațiilor sanitare etc.;
	Noțiuni generale de securitate și sănătate în muncă și PSI.
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