SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
BUCURESTI Str. RADU-VODA, Nr. 24 A, Sector 4, Tel/Fax 021/330.57.54
________________________________________________________________

Anunţ concurs post muncitor
CONDIȚIILE GENERALE, TEMATICA, BIBLIOGRAFIA ȘI GRAFICUL
concursului pentru ocuparea postului

Seminarul Teologic Ortodox, cu sediul în Str. Radu Vodă nr. 24A, Tel. 021.330.57.54/0731.205.629,
organizează concurs pentru ocuparea a unui post vacant pe perioadă nedeterminată de muncitor.

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA EXAMEN
o
o
o
o
o
o
o

are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exerciţiu;
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;
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
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.

CONDIŢII SPECIFICE
o
o

Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: - nu necesită;
Nivelul studiilor – studii medii.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS
o
o
o
o
o
o
o

cerere de înscriere la concurs;
copie act de identitate;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, care atestă îndeplinirea condiţiilor;
copia carnetului de munca, extras din Revisal, adeverinţă din care să rezulte vechimea în
muncă;
cazier judiciar;
adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru postul de muncitor;
CV

Notă: Copiile documentelor vor fi însoţite de documentul în original pentru viza de conformitate cu originalul.

TEMATICA
1.
2.
3.
4.

Exploatarea instalatiilor electrice, sanitare, de încălzire și a echipamentelor acestora ;
Lucrări de reparații și de întreținere a mobilierului școlar, a ușilor, ferestrelor, parchetului, etc ;
Defecțiuni ale instalatiile sanitare/termice , etc;
Notiuni generale de sănătate și securitate în muncă.

BIBLIOGRAFIE
1. Legea 319/2016 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în
muncă ;
2. Legea 307/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărarea împotriva
incendiilor ;
3. ORDIN nr. 5447/31.08.2020 (ROFUIP)
4. Legea nr.53/2003/2003- Codul Muncii cu modificările și completărișe ulterioare (drepturile și
obligațiile salariaților, drepturile și obligațiile angajatorului).
Graficul de desfășurare a concursului și dispoziții finale
Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Seminarului Teologic Ortodox până pe data
de 4 ianuarie 2021 sau se trimit (scanate) la adresa de e-mail seminar_ortodox@yahoo.com

PROCEDURA DE SELECȚIE
Candidatul va susține următoarełe probe de concurs:
1. Proba scrisă :
Data și ora desfășur ării : 13.01.2021, ora 10:00.
Locul desfășurării: Sediul Seminarului Teologic Ortodox, Str. Radu Vodă nr. 24A, sector 4, București,
2. Proba practică :
Data și ora desfășur ării : 13.01.2021, ora 12:00.
Locul desfășurării: Sediul Seminarului Teologic Ortodox, Str. Radu Vodă nr. 24A, sector 4, București,
3. Interviu
Data și ora desfășurării: 13.01.2021, ora 14:00.
Locul desfășurării: Sediul Seminarului Teologic Ortodox, Str. Radu Vodă nr. 24A, sector 4, București.
Probele sunt eliminatorii. Candidatul cu punctajul cel mai mare este declarat câștigător.
Afișarea rezultatelor finale va avea loc pe data de 14.01.2021.
Concursul va avea loc în data de 13.01.2021, la sediul Seminarului Teologic Ortodox, Str. Radu Vodă
nr. 24A, sector 4, București, conform graficului de mai jos:
Etapa de concurs
lnscrierea cadidaților
Evaluarea dosarelor
Rezultatul selecției dosarelor (Admis/Respins)
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul
selecției dosarelor.
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor
selecției dosarelor
Proba scrisă
Proba practică
Intrerviu
Afișarea rezultatelor
Depunerea contestațiilor
Soluționarea contestațiilor
Afișarea rezultatelor finale

Data/perioada
19.12.2020-04.01.2021
05.01.2021
05.01.2021
05.01.2021, orele 12.00-14.00
05.01.2021, ora 15.00
13.01.2021. orele 10.00-12.00
13.01.2021. orele 12.00-14.00
13.01.2021, orele 14.00-15.00
13.01.2021
14.01.2021, orele 10.00-12.00
14.01.2021, orele 12.00-13.00
14.01.2020, ora 14.00

Eventualele contestații se pot face numai la probele scrise și doar pentru lucrarea personală. Aceste contestații
se depun la secretariatul Seminarului Teologic Ortodox.
Relațiile suplimentare se obțin de la secretariatul unității sau la telefon 021.330.57.54/0731.205.629.

