


II. CONDITII NECESARE DE OCUPARE A POSTULUI
Poate participa la concurs persoana care indepline�te, cumulativ, urmatoarele conditii 
a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la
Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
b) cunoa�te limba romana, scris �i vorbit;
c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncn,
republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
e) indepline�te conditiile de stud ii, de vechime in specialitate �i, dupa caz, alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului seas la concurs;
t) nu a fost condamnatii definitiv pentru siivar�irea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra
autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra
111faptuirii justitiei, infractiuni savar�ite cu intentie care ar face o persoanii candidata la post
incompatibilii cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care
a intervenit reabilitarea;
g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa
functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfa�ura activitatea de care s-a folosit pentru
savar�irea infractiunii sau fatii de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocupiirii unei
functii sau a exercitarii unei profesii;
h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national
automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane
sau asupra minorilor, precum �i pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea �i
functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru
domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

III. CONDITII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTULUI
nivelul studiilor: studii obligatorii,: calificare in domeniul tehnic (mecanic, electric, instalatii 
gaze, apa, tehnico-sanitare, electrotehnic, constructii civile ); 

vechime in munca - minim 5 ani; 

IV. ETAPELE CONCURSULUI
1. EV ALU AREA DOSARELOR

Depunerea dosarelor de inscriere la concurs se face pana la data de 22 decembrie 2022, ora 
14°0 la secretariatul Liceului cu Program Sportiv Ia�i.

2. PROBA SCRISA - consta in testarea cuno�tintelor teoretice ale candidatului in vederea 
promovarii in functia pentru care candideaza.

Proba scrisa se va desfa�ura in data de 09 ianuarie 2023, ora 10°0 la sediul Liceului cu Program 
Sportiv Ia�i, Aleea Grigore Ghica Voda nr. 28.

3. PROBA PRACTICA - consta in verificarea abilitatilor practice ale candidatului in vederea 
promovarii in functia pentru care candideaza.

Proba practica se va desfa�ura in data de 13 ianuarie 2023, ora 10°0 la sediul Liceului cu 
Program Sportiv Ia�i, Aleea Grigore Ghica Voda nr. 28.

4. INTERVIU - in cadrul interviului se testeaza abilitatile, aptitudinile �i motivatia candidatilor. 
Interviul se realizeaza conform planului de interviu, intocmit de comisia de concurs in ziua 
desfa�urarii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Interviul se va desfa�ura in data de 25 ianuarie 2023, ora 10°0
, la sediul Liceului cu Program 

Ia�i, Aleea Grigore Ghica Yoda nr. 28.

BIBLIOGRAFIE: 
- Legea 53/2003 Codul Muncii, cu toate modificarile �i actualizarile ulterioare;

- Ordin 163/2007 - Norme generate de aparare impotriva incendiilor;
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
- Legea 319/2006 privind Securitatea �i sanatatea in munca;
- Regulamentul de organizare �i functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar or.
4183/2022;



TEMATICA: 
Legea 53/2003 actualizata: "Raspunderea disciplinara"; 
Ordin 163/2007 - organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca; 
Legea 307/2006 - obligatiile salariatilor la locul de munca; 
Legea 319/2006 - Sectiunea a 7-a: Instruirea lucratorilor ( cap. III); 

o Obligatiile lucratorilor ( cap. IV);
ROFUIP 4183/2022 - Titlul IV, cap. 3 Personalul nedidactic; 

o Titlul VI, cap. 3 Compartimentul administrativ;

V. GRAFICUL DE DESFA�URARE A CONCURSULUI �I DISPOZITII FINALE
Concursul se va des:fa$ura la sediul LPS la$i, Aleea Grigore Ghica Yoda nr. 28, dupa cum urmeaza: 

Nr. Etape desfa�urare concurs crt. 
1. Publicare anunt 

2. Depunere dosare 

3. Selectare dosare concurs 

4. 
Afi$area rezultatelor in urma selectiei 
dosarelor la avizierul scolii 

5. 
Depunerea contestatiilor dupa selectia 
dosarelor la secretariatul scolii 

6. Analiza contestatiilor la depunerea dosarelor

7. 
Afi$area rezultatelor la contestatiile pentru
selectie dosare la avizierul scolii

8. Proba scrisa 

9. 
Afi$area rezultatelor probei scrise 
la avizierul scolii 

10. 
Depunerea contestatiilor la proba scrisa la 
secretariatul scolii 

11. Analiza contestatiilor la proba scrisa

12. 
Afi$area rezultatelor la contestatiile pentru 
proba scrisa la avizierul scolii 

13. Proba practica 

14. 
Afi$area rezultatelor probei practice la 
avizierul scolii 

15. 
Depunerea contestatiilor la proba practica la 
secretariatul scolii 

16. Analiza contestatiilor la proba practica

17. 
Afi$area rezultatelor la contestatiile pentru 
proba practica la avizierul scolii 

18. Interviu 

19. 
Afi$area rezultatelor interviului 
la avizierul scolii 

20. 
Depunerea contestatiilor la interviu 
la secretariatul scolii 

21. Analiza contestatiilor la proba de interviu

22. 
Afi$area rezultatelor la contestatiile pentru
interviu la avizierul scolii

23. 
Afi�area rezultatelor finale 

la avizierul scolii 

NOTA 

Data/Perioada 

08 decembrie 2022 
Pana la data de 22 

decembrie 2022, ora 14oo 

26 decembrie 2022 

28 decembrie 2022, ora 9°0

29 decembrie 2022, ora 9°0 -12°0 

30 decembrie 2022 

30 decembrie 2022, ora 14°0 

09 ianuarie 2023, ora 10°0

10 ianuarie 2023, ora 10°0 

11 ianuarie 2023, orele 10°0 
- 14°0

12 ianuarie 2023 

12 ianuarie 2023, ora 14°0 

13 ianuarie 2023, ora 10°0

16 ianuarie 2023, ora 10°0

1 7 ianuarie 2023, ore le 10°0 
- 14 °0

18 ianuarie 2023 

18 ianuarie 2023, ora 14°0 

25 ianuarie 2023, ora 10°0

26 ianuarie 2023, ora 10°0 

27 ianuarie 2023, orele 10°0
- 14°0 

30 ianuarie 2023 

30 ianuarie 2023, ora 14°0

31 ianuarie 2023, ora 10°0

Pentru a putea fi declarat admis, candidatul trebuie sa obtina minim 50 de puncte la fiecare din 
probele: proba scrisa, proba practica, interviu. 

• proba scrisa - maxim 100 puncte;
• proba practica ( cuno$tinte practice) - maxim 100 puncte;
• interviu - maxim 100 puncte.






