
                                                                                                                                               

    

 A N U N Ț   C O N C U R S 
 

 

        Liceul cu Program Sportiv ‚Banatul”, cu sediul în Timișoara, str. F. C. RIPENSIA  

nr. 29,  CUI: 4605528 , organizează în data de  07.08.2017, ora 10,00  Concursul pentru 

ocuparea postului contractual vacant pe perioadă nedeterminată, conform HG 

1027/11.11.2014,  de  Pedagog  scolar – 1 post. 

Condiţii generale şi specifice necesare pentru ocupare postului: 

 Studii superioare; 

 Vechime: nu necesita; 

 Capacitatea de a se integra și de a lucra in echipă.  

 Realizarea comunicarii scoala - familie, scoala - comunitate scolara/comunitate 

sociala.  

 Monitorizarea situatiilor conflictuale.  

 Spirit organizatoric; 

Atribuţii principale ale postului: 

 actualizarea listelor cuprinzând elevii cazaţi în cǎminul internat; 

 verificarea periodică a mobilierului şi a instalaţiei de incǎlzire din fiecare camerǎ cât 

şi din grupurile sociale din cǎmin; în cazul apariţiei unor defecţiuni veţi anunţa 

imediat administratorul, tehnicianul sau muncitorii de întreţinere; 

 întocmirea listelor de  materiale de reparaţii; 

 participarea la acţiunile de stingere şi  de salvare a bunurilor din patrimoniu în caz de 

incendiu;  

 supravegherea lucrǎrilor efectuate în cǎminul internat  sau intervenţia personală în 

cazuri de excepţie şi în afara programului zilnic / săptămânal (în week-end), urmând 

a primi recuperări; 

 îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă; 

 asigurarea curǎţeniei la locul de muncǎ; 

 supravegherea curǎţeniei din fiecare camerǎ din cǎminul internat; 

 supravegherea respectǎrii programului de cǎmin (ora 14-22 ); 

 supravegherea elevilor din cǎminul internat; 

 organizarea de activităţi educative şi recerative cu elevii din internat; 

 organizare de meditaţii cu elevii din internat, cu sprijinul profesorilor de specialitate; 

 anunţarea de urgenţǎ a personalului de pazǎ/administratorului/directorului sau 

poliţie/salvare/pompieri în cazuri de urgenţǎ; 

 acordarea ajutorului solicitat de către  personalul de îngrijire şi de către cadrele 

didactice; 

 realizarea căilor de acces în caz de înzăpezire; 

 sesizarea administratorului sau directorului adjunct referitor la problemele apărute în 

domeniul de activitate; 

 însuşirea şi respectarea în întreaga activitate de întreţinere şi reparaţii a NTSM şi  a 

normelor PSI. 

 este interzisǎ pǎrǎsirea locului de muncǎ fǎrǎ aprobarea conducerii şcolii 

(director/director adjunct)  

 Utilizarea rationala si eficienta a vfvfresurselor materiale, financiare, informationale 

si de timp.  

 Contributii la dezvoltarea personalitatii elevului.  

 

 

 

 



                                                                                                                                               

Bibliografie : 

 LEGEA  nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale cu completările și modificările 

ulterioare; 

 OMEN 5079/31.08.2016  Regulementul de organizare și funcționare a învățământului 

preuniversitar de stat; 

 L

EGEA 272/2004 Legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului 

cu completările și modificările ulterioare;   

 REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA   - activitatea în internatul școlii. 

  Legea nr. 319 din 14 .07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu completările și 

modificările ulterioare; 

 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (publicată în Monitorul 

Oficial nr. 633/21.07.2006); 

 

Condiții de participare la concurs: 

- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România,  

- cunoaște limba română-scris și vorbit,  

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale,  

- are capacitate deplină de exercițiu,  

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs, 

- nu fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 

intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a 

intervenit reabilitarea. 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va 

conține următoarele documente: 

 cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare; 

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

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

unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 

specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

 carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

și/sau în specialitatea studiilor, în copie;  

 adeverinta REVISAL –dupa 01.01.2011;   

 cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

 adeverință 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 

unitățile sanitare abilitate; 

 curriculum vitae. 

 

 

 



                                                                                                                                               

 

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente 

penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a 

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 

desfășurării primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, 

adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 

copiilor cu acestea. 

 

Nu se acceptă depunerea dosarelor incomplete. 
 

Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul unității telefon  0256-489153. 

 

 

 

 

        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 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 

 


