LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRAȘOV

Nr. 1093/10.06.2022
ANUNŢ

Liceul cu Program Sportiv Braşov
organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant:
Magaziner – 1 post vacant, perioadă nedeterminată:
Condiţiile de desfăşurare ale concursului:
Data organizării - post vacant:
- proba scrisă : 30.06.2022, ora 1000 la sediul Liceului cu Program Sportiv Brașov, str. Zizinului
nr.144
- interviul: 06.07.2022 ora 10.00 la sediul Liceului cu Program Sportiv Brașov, str. Zizinului nr.144
Concursul va consta în următoarele etape succesive :
1. selecţia dosarelor de înscriere
2. proba scrisă
3. interviul
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
În conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată, poate ocupa un
post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
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 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 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.
Magaziner – 1 post vacant:
Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul organizat
pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de Magaziner :
• Studii medii ( bacalaureat);
• Cunoștințele in domeniul contabilității primare constitue avantaj;
• Vechimea necesară ocupării postului contractual de execuție: minim 5 ani;
• Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
• Abilităţi pentru munca în echipă;
• Disponibilitate pentru program de lucru flexibil;
• Deprinderi și abilități în operare PC: Word, Excel, programe de baze de date;
• Răspunde de inventarul încredinţat;
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Rigurozitate în ținerea evidentei si intocmirea rapoartelor;
Cunoştinţe de legislaţie specifică legii gestiunii;
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 în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI;
Tematica și bibliografia pentru ocuparea postului de: Magaziner
•
•
•

1.Bibliografia
• OMEC nr. 5447 din 31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) – Titlul IV Personalul unităților
de învățământ – Capitolul III – Personalul nedidactic, cu completarile si modificările ulterioare;
• Legea sănătății și securității în muncă 319/2006 cu modificările și completările ulterioare
Capitorul IV – Obligaţiile lucrătorilor;
• Legea 477/2004 – Privind codul de conduita a personalului din instituțiile publice ;
• Legea 53/2003 actualizata: Codul muncii ,, Răspunderea disciplinară”
• Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor;
• Legea nr.22 din 18 noiembrie 1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau
instituţiilor publice, modificată prin Legea nr.54 din 8 iulie 1994,cu completarile si modificarile
ulterioare;
• Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;- obligativități
privind colectarea deșeurilor
• Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii, cu completarile si modificările ulterioare;
• Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
• Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului
controlului managerial al entităților publice- noțiuni privind activitatea departementelor
administrativ si contabilitate
Pentru înscrierea la concurs, conform prevederilor art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi
completată, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului Liceului cu Program Sportiv Braşov;
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 şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
solicitate;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă 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) adeverinţă 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; adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
g) curriculum vitae;
h) declaraţie pe propria răspundere că nu există antecedente penale.
Copiile actelor mai sus menţionate se vor prezenta însoţite de documentele originale, care se vor
certifica pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate
conform prevederilor art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008.
Candidaţii care au depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale
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şi sunt declaraţi admişi la selecţia dosarelor au obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului (proba
scrisă va avea loc în data de 30.06.2022).
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 15.06.2022 - 23.06.2022, ora 14:00 (doar în zilele
lucrătoare) la sediul Liceului cu Program Sportiv Brașov, str. Zizinului , nr. 144, departamentul :
Secretariat.
Concursul va consta în următoarele etape:
1. Selectia dosarelor
2. Proba scrisă – 100 puncte
3. Interviu – 100 puncte
•

Candidatii trebuie sa obtina minim 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca
medie aritmetică a celor 2 probe. Se pot prezenta la etapa următoare numai candidații declarați
admiși la etapa precedentă.

•

Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj.

Calendar desfășurare concurs:
Perioada de inscriere : 15.06.2022 – 23.06.2022 orele 9.00-14.00
Selectia dosarelor : 24.06.2022
Afisare rezultate selectie dosare : 24.06.2022, ora 14.00- Avizier
Depunere contestatii : 24.06.2022, ora 15.00-16.00 , Secretariat
Afisare rezultate contestatii : 28.06.2022 – ora 9.00- Avizier
Proba scrisă : 30.06.2022 , ora 10.00
Afisare rezultate : 01.07.2022, ora 12.00 - Avizier
Depunere contestatii 01.07.2022 , ora 13.00-15.00 - Secretariat
Afisare rezultate contestatii : 05.07.2022, ora 12.00 - Avizier
Sustinerea interviului : 06.07.2022, ora 10.00
Afisare rezultate finale : 07.07.2022, ora 12.00 - Avizier
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