
 

                             COLEGIUL “NICOLAE TITULESCU” BRAȘOV 

          Str. 13 Decembrie nr. 125, tel. fax 0268548049  

e-mail:  titu.titulescu@yahoo.com 

www.colegiultitulescubrasov.ro 

     Nr. ………. din ………..                         MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 

Concurs ocupare post de 

muncitor instalator (1 normă) 
 

Colegiul “Nicolae Titulescu” Braşov organizează, la sediul său din localitatea Braşov, str. 13 

Decembrie nr.125, concurs pentru ocuparea  postului de muncitor instalator - personal nedidactic, 

cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată. 

Concursul va fi organizat în perioada 26.01-04.02.2021 conform calendarului. 

 
CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 

 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 PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 

 

 nivelul studiilor- calificare de specialitate ; 

 vechime în specialitate, minimum 3 ani; 
 noţiuni de comunicare în relaţii publice; 

 disponibilitate la timp de lucru prelungit 

 

DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI: 
 

 Complexitatea postului în sensul diversităţii operaţiunilor de efectuat 

 - competenţe generale : comunicarea eficientă cu colegii 

 - competenţe specifice : efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii conform solicitărilor; 

 Gradul de autonomie în acţiune: 

 - autonomie în efectuarea competenţelor specifice postului 

 Efort intelectual: 

 - în conformitate cu complexitatea postului 

 Necesitatea unor aptitudini deosebite: 

 - munca în echipă, comunicare 

 Tehnologii specifice care trebuie cunoscute: 

 - tehnici de funcţionare ale aparatelor 
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Responsabilitatea implicată de post: 

 Responsabilitate privind efectuarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere 

 Responsabilitate în respectarea normelor de igienă în vigoare 

 Responsabilitate în respectarea NPM şi NPSI 

 Responsabilitate în planificarea şi realizarea activităţii proprii 

 Păstrarea confidenţialităţii 

Sfera de relaţii 
o Gradul de solicitare din partea structurilor interne ale institutiei publice - mediu 

o Gradul de solicitare din partea structurilor externe ale institutiei publice - nu 

o Gradul de solicitare din partea cetaţenilor şi/sau subiecţilor serviciilor oferite de instituţia publică - 

mediu. 

ATRIBUŢII GENERALE ŞI SPECIFICE (extras din fișa postului):  

1. Montează, întreţine şi repară instalaţii sanitare, instalaţii de apă, instalaţiile de încălzire centrală, 

desfundă şi curăţă instalaţia de canalizare precum şi căminele de colectare a apei canalizate din 

cadrul unităţii instituţiei; 

2. Asigură şi răspunde de bună funcţionare (în condiţii de siguranţă şi potrivit regimului de exploatare) 

a instalaţiilor şi echipamentelor din cadrul liceului; 

3. Aduce la cunoştinţă şefului ierarhic orice disfuncţionalitate/ defecţiune semnalată la nivelul 

echipamentelor şi instalaţiilor;  

4. Asigură şi răspunde de intreţinerea clădirilor liceului; 

5. Cunoaşte şi respectă normele de protecţie a muncii, precum şi cele referitoare la prevenirea incendiilor; 

6. Poartă echipamentul de protecţie în timpul lucrului; 

7. Cunoaşte şi respectă normele de întreţinere a echipamentelor, instalaţiilor, clădirilor, precum şi normele 

privitoare la securitatea echipamentelor; 

8. Planifică activitatea proprie identificând eficient ordinea stabilită prin norme interne şi conform indicaţiilor 

primite în vederea optimizării timpului de îndeplinire a acesteia; 

9. Stabileşte corect necesarul de materiale pentru a asigura o activitate fluentă; 

10. Activităţile şi resursele sunt planificate prin verificarea tuturor elementelor pentru încadrarea în termenele 

finale; 

11. Serviciile sunt oferite cu promptitudine; 

12. Cerinţele ce depăşesc aria de competenţă proprie sunt raportate şefului ierarhic superior; 

13. Situaţiile neplăcute sunt tratate cu calm, pe prim plan fiind grija faţă de elevi și angajații liceului; 

14. Îşi desfăşoară activitatea în echipă respectând raporturile ierarhice şi funcţionale; 

15. Îşi desfăşoară întreaga activitate conform Manualului Sistemului de Management al Calităţii, a procedurilor şi 

instrucţiunilor aplicabile; 

16. Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora, orice 

declaraţie publică cu referire la locul de muncă fiind interzisă, fără acordul conducerii. Se va  abţine de la 

orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei. 

17. Dezvoltarea profesională în corelaţie cu exigentele postului:                                                                                                          

 autoevaluare 

 cursuri de pregătire / perfecţionare                                                                                   

18. Respectă îndeplinirea condiţiilor de igienă individuală efectuând controlul periodic al stării de sănătate pentru 

prevenirea bolilor transmisibile si înlăturarea pericolului declanşării unor epidemii (viroze respiratorii, infectii 

cutanate, diaree, tuberculoză, etc.); 

19. Respectă programul de lucru şi programarea concediului de odihnă; 

20. Se prezintă la serviciu cu deplină capacitate de muncă pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi; 

21. La începutul şi sfârşitul programului de lucru semnează condica de prezenţă; 

22. Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maximă eficienţă timpul de muncă; 

23. Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic superioară, în conformitatea cu legislaţia în vigoare în 

limita competenţelor profesionale; 

24. Se va supune măsurilor administrative în ceea ce priveşte neîndeplinirea la timp şi întocmai a sarcinilor 

prevăzute în fişa postului; 

25. Cunoaşte şi respectă R.O.F. şi R.O.I. al Colegiului Nicolae Titulescu Brașov. 

 

 

 

 



Responsabilităţi  
 

1. Răspunde de bună funcţionare a aparaturii din dotare şi pentru efectuarea reparaţiilor conform 

cererilor din grupurile sanitare şi servicii; 
2. Răspunde de utilizarea şi păstrarea în bune condiţii a ustensilelor care sunt în grija personală precum şi a 

celor care se folosesc în comun şi le depozitează în condiţii de siguranţă; 

3. Răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi de păstrarea secretului datelor şi al informaţiilor cu 

caracter personal deţinute, sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Limite de competenţă                                                                                                                                                                 

1. Nu transmite documente, date sau orice informaţii confidenţiale fără avizul directorului liceului;                                                                                                                                                                     

2. Nu foloseşte numele instituţiei în acţiuni sau discuţii pentru care nu are acordul directorului liceului.      
                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dispoziţii finale  
 

În funcţie de pefecţionarea sistemului de organizare şi de schimbările legislative, fişa postului poate fi 

completată şi modificată cu atribuţii, lucrări sau sarcini specifice noilor cerinţe prin suplimentarea sau 

diminuarea sarcinilor de serviciu, modificări care vor fi comunicate salariatului.  

 
BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA DE STUDIU PENTRU FUNCŢIA DE MUNCITOR 

CALIFICAT  SPECIALITATEA INSTALATOR SANITAR .  

 

BIBLIOGRAFIE:  

1. ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

2. Instalatii interioare de alimentare cu apă. 

(https://www.academia.edu/21630900/INSTALATII_INTERIOARE_ALIMENTARE_CU_APA ),  

3. Suport de curs - Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze 

 (https://www.pdfdrive.com/suport-de-curs-instalator-instalatii-tehnico-sanitare-si-de-gaze-

e34439899.html ).  

4. Legea nr. 64 din 21 martie 2008 (republicată) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a 

instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.  

5. Legea nr. 477/2004, privind codul de conduita a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice.  

6. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 (republicata), a securităţii şi sănătăţii în muncă și normele 

metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006.  

7. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (republicata), privind apărarea împotriva incendiilor  

8. Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap.II - Răspunderea disciplinară 

art.247-252, cu modificările şi completările ulterioare. 

9. Ordin nr. 5487/1494/2020 

10. Ghidul privind măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în 

perioada pandemiei COVID-19, din 31.08.2020 

 

TEMATICĂ DE STUDIU:  

1. Instalatii de alimentare cu apă.  

2. Instalatii interioare pentru distribuția apei reci.  

3. Instalatii de distributie a apei calde de consum.  

4. Montarea instalatiilor interioare de apă de consum menajer.  

5. Montarea obiectelor sanitare, a accesoriilor și a utilajelor folosite în instalațiile sanitare.  

6. Rețele exterioare de canalizare.  

7. Aparate de masurare a debitelor, presiunii si temperaturii.  

8. Reguli de conduită a personalului contractual in instituțiile publice.  

9. Obligaţiile lucrătorilor prevăzute de Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 , a securităţii şi sănătăţii în 

muncă .  

10. Obligatiile salariatului/utilizatorului prevăzute de Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea 

împotriva incendiilor. 

https://www.academia.edu/21630900/INSTALATII_INTERIOARE_ALIMENTARE_CU_APA
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CONCURSUL VA CONSTA IN URMATOARELE ETAPE: 

 selecția dosarelor 

 probă scrisă 

 probă practică 

 interviu 

 

 

Nr.crt. Denumire probă/timp 

de lucru 

Criterii de evaluare Punctaj 

1. Selecție dosare Dosare complete  Admis/respins 

2. Proba scrisă 

1 ore 

Cunoștințe teoretice legislative 

 

100 puncte 

 

Total probă 100 de puncte 

3. Proba practică 

1 oră 

Sarcină de lucru practica privind intreținerea instalației 

sanitare  

 

Total probă 100 de puncte 

4. Interviul 

 

30 minute 

- Abilități de comunicare 

- Capacitatea de sinteză 

- Judecata și impactul deciziilor 

- Disponibilitatea la timp de lucru prelungit 

25 puncte 

25 puncte 

25 puncte 

25 puncte 

Total probă 100 de puncte 

NOTĂ 

 Nu se acordă punctaj din oficiu. 

 Punctajul final se calculează ca media aritmetică a punctajelor obținute la cele trei probe. 

 Punctajul minim al fiecărei probe este de 50 puncte. 

 În caz de baraj, criteriul de departajare este punctajul: de la proba practică, de la proba scrisă respectiv 

de la interviu. 

 Candidații nu pot contesta decât punctajul propriu aferent fiecărei probe. 

 

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

 
1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului Colegiului „Nicolae Titulescu” din Brașov; 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copii ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări; 

4. carnetul de muncă / raport salariat din REVISAL sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în 

muncă, în profesie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;  

5. curriculum vitae; 

6. apreciere de la ultimul loc de muncă; 

7. cazierul judiciar; 

8. 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; 

9. Certificat de integritate eliberat de IPJ-Brașov 

 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.  

 Actele prevăzute la punctele 2-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor.  

 Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele în ordinea enumerată mai sus. 

 



CALENDARUL CONCURSULUI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CANDIDATUL DECLARAT ADMIS  SE VA  PREZENTA LA POST ÎNCEPÂND CU DATA DE : 
22.02.2021  

 

Relații suplimentare: secretariat,telefon 0268548048  
 
 
 

 
 

                 Director, 

Prof. dr. Știucă Nicoleta Angelica 

Etapa de concurs Data/perioada Observații 

Depunerea dosarelor 04.01.2021-15.01.2021 La 

secretariatul 
unității 
interval orar 

8-12 

Selecția dosarelor depuse 18.01.2021  

Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse 18.01.2021, ora 12,00  

Depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor 18.01.2021 ora 12,00-15,00 La secretariatul 
unității 

Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse 19.01.2021 ora 8,00  

Susținerea probei scrise 26.01.2021 ora 9,00 La sediul unității 

Afișarea rezultatelor probei scrise 26.01.2021 ora 14,00  

Depunerea contestațiilor în urma probei scrise 27.01.2021 intre orele 08,00-
11,00 

La secretariatul 
unității 

Afișarea rezultatelor contestațiilor probei scrise 28.01.2021 ora 13,00  

Susținerea probei practice 29.01.2021 ora 9,00 La sediul unității 

Afișarea rezultatelor probei practice 29.01.2021 ora 14,00  

Susținerea interviului 01.02.2021 ora 9,00 La sediul unității 

Afișarea rezultatelor interviului 01.02.2021 ora 14,00  

Depunerea contestațiilor probei practice și interviului 02.02.2021 ora 8,00-
11,00 

La secretariatul 
unității 

Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor probei practice și 
interviului 

03.02.2021 ora 9,00  

Afișarea rezultatului final 04.02.2021  

 

 



       COLEGIUL „NICOLAE TITULESCU”       MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII 

                                                      BRAŞOV                                                                    

 
 

 
DOAMNĂ DIRECTOR, 

 

Subsemnatul(a), (cu iniţiala tatălui)……………………..……………………, născut(ă) la data 

de (ziua, luna, anul) ....../...../............, CNP ....................................., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... 

nr. ................., eliberat/ă de ..................... la data de .............., cu domiciliul stabil în str. 

........................ nr. ...., bl. ......, ap. ...., localitatea ........................., judeţul .........................., 

telefon…………………………….., vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la concursul pentru ocuparea 

unui post vacant de muncitor instalator - personal nedidactic, cu normă întreagă, pe perioadă 

nedeterminată, organizat de Colegiul „Nicolae Titulescu” Brașov. 

 

Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform 

regulamentului (UE) 2016/679 din 26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

 

Data                                                                                                                                                 

                                                                                                                   Semnătura 

 

    ........................                        

                                                                                                                          

                                                                                                         ............................. 
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