
 

 

 

 
 

 

ANUNŢ 

PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE  

SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE 
 

Colegiul Tehnic „Henri Coandă” cu sediul în localitatea Timişoara, Str. Coriolan Brediceanu nr. 

37, în temeiul H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, organizează 

concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de supraveghetor de noapte, pe perioadă 

nedeterminată în data de 04.09.2019. 

 
 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS : (cf. H.G.nr. 286/2011, modificat şi completat de 

H.G.nr.1027/2014) : 
 

 

   Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare;   

   Curriculum vitae;   

   Copia actului de identitate;  

   Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

   Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în 

muncă şi în specialitatea studiilor; 

   Recomandare de la ultimul loc de muncă; 

   Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

  Cazier judiciar; 

   Alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor specifice de participare la 

concurs; 
 

 

Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

NOTĂ: 

Documentele vor fi îndosariate în ordinea menţionată mai sus într-un dosar cu şină. 
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CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE 
 

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă 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 condamnat 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. 

 

 

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI : 
 

- să fie absolvent de studii medii cu diplomă de bacalaureat; 

- capacitate de comunicare foarte bună; 

- constituie un avantaj experiența în activitățile cu elevii  

 

 

 

 

TEMATICĂ – CONCURS: 

 
1. Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de invatamant preuniversitar ; 

2. Regulamentul de ordine interioara al Colegiului Tehnic „Henri Coandă” Timişoara 

3. Drepturile copilului 

4. Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă 

5. Obligaţiile salariatului privind apărarea împotriva incendiilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           COLEGIUL TEHNIC “HENRI COANDĂ” 

Str. C. Brediceanu Nr. 37, 300012 – Timişoara Tel.: 0256226617;   Fax: 0256226404e-mail: 

colegiul_coanda@yahoo.com 

 



 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 
 
 

1. Regulamentul de ordine interioara al Colegiului Tehnic „Henri Coandă” Timişoara 

2. OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP 

3. OMEN nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei - Regulament - cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 

5079/2016 privind aprobarea ROFUIP 

4. Legea 272/2004 actualizată 2006 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, 

republicata 2014-Capitolul II -Drepturile copilului 

5. Legea nr.319/2006- actualizată 2018 Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă – 

Capitolul IV -Obligaţiile lucrătorilor 
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SECŢIUNEA a 6-a:Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului 

şi salariatului; 

 

 

GRAFIC DE DESFĂŞURARE 
 

Etapa de concurs  DATA ORA 

Înscrierea candidaţilor  

la sediul unităţii școlare 

13.08-28.08.2019 9-15 

Selecţia dosarelor  29.08.2019 9-12 

Afişarea rezultatelor în urma 

selecției dosarelor  

30.08.2019 12-14 

Depunerea contestaţiilor în 

urma selecției dosarelor 

30.08.2019 14-16 

Afişarea rezultatelor în urma 

contestațiilor depuse ca 

urmare a selecției dosarelor 

01.09.2019 12-14 

Susţinerea probei scrise 04.09.2019 9-10 

Susţinerea interviului  04.09.2019 11-12 

Afişarea rezultatelor în urma 

susținerii probelor 

04.09.2019 12-13 

Depunerea contestaţiilor  04.09.2019 13-14 

Afişarea rezultatelor finale 05.09.2019 14-15 

 

NOTĂ: 

Conform H.G.nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G.nr.1027/2014 sunt declaraţi admişi la 

proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 puncte la proba scrisă; sunt declaraţi admişi la 

interviu candidaţii care au obţinut minim 50 puncte la interviu. 

Relaţii suplimentare la secretariatul unităţii şcolare, telefon 0256226404. 

 

 

Director, 

Prof. Marica Gabriela Crenguţa BRATU  
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