
                                                                     

                                                                     ANUNT, 

 

Liceul cu Program Sportiv„Banatul”,cu sediul in Timisoara,str. F.C. Ripensia nr. 29,anunţă 

scoaterea la concurs  1 post de Muncitor (bucatar ), perioadă nedeterminată 

 

I. Condiţii de participare : 

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

Economic European şi domiciliul în România. 

 cunosc limba română scris şi vorbit. 

 au vârsta minimă reglementată de prevederile legale. 

 au capacitate deplină de exerciţiu. 

 au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează. 

 îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la 

concurs. 

 nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni. 

DOSARUL DE CONCURS 

            Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta in perioada 26.07.2017 – 

28.07.2017 , intre orele 10,00 -15,00,  la secretariatul Liceului cu Program Sportiv „Banatul” 

Timisoara,  un dosar care va conţine următoarele documente :     

 cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii; 

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; 

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări; 

 copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau , după caz o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

 cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către 

medicul de familie; 

 curriculum vitae; 

 alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului; 

 domiciliul in localitate, de preferinta; 

 caracterizare de la ultimul loc de muncă (dacă e cazul).   

 

Nu se acceptă depunerea dosarelor incomplete. 

 Condiţiile de desfăşurare a concursului: 

Concursul se va organiza la sediul Liceului cu Program Sportiv „Banatul”Timisoara, cu sediul 

in Timisoara, str. F.C. Ripensia nr. 29, astfel : 

 Probă scrisă    

 Interviu    

 Proba practică  



 

   

 

 

   Informaţii suplimentare la secretariatul Liceului cu Program Sportiv „Banatul”Timisoara, 

cu sediul in Timisoara, str. F.C. Ripensia nr. 29 – telefon 0256-489153;  

  Bibliografie ,muncitor (bucatarie): 

   1.  Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă actualizată 2015: 

   2.  Legea nr. 307/2009 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată 2015: 

        Capitolul I – dispoziții generale 

         Capitolul II – obligațiile privind apărarea împotriva incendiilor 

    3.  Legea nr. 40/2010 privind modificarea și competarea Legii nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;  

    4.  Norme specifice de igienă în institutii bugetare; 

    5.  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

           

                                            Director, 

     prof. Rosenblum  Calin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ETAPELE  DESFĂŞURĂRII  CONCURSULUI: 

 

 Depunerea dosarelor de înscriere în intervalul : 26.07.2017-28.07.2017 orele 10,00-14,00 la 

sediul Liceului cu Program Sportiv “Banatul” Timisoara str. F.C. Ripensia , nr. 29. 

 Selecţia dosarelor 03.08.2017 

 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 04.08.2017 ora 14,00  

 Proba scrisă 07.08.2017 ora 10,00 la sediul şcolii 

 Proba practică –  07.08.2017  

 Proba de interviu - 07.08.2017  

 Afişarea rezultatelor -  08.08.2017ora 14,00 

 Depunerea contestaţiilor -  08.08.2017 ora 14,30-15,00 

 Afişarea rezultatelor după contestaţii - 10.08.2017 ora 15,00 

 


