
CONCURS OCUPARE POST SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE 

Categoria de personal: Personal didactic auxiliar 

Statutul postului / viabilitatea: Post vacant/perioadă nedeterminată/0,5 norma 

Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și 

condiții specifice: 

1.    Condiții generale de ocupare a postului : 

b.    Cunoștințe de limba română, scris și vorbit; 

c.     Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d.    Are capacitatea deplină de exercițiu; 

e.    Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza 

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

f.      Îndeplinește condițiile de studii (cel puțin studii liceale ) și, după caz, de vechime sau alte 

condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

g.    Nu a fost condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 

umanității, contra statului ori a 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.  

2.Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant, 0,5 normă de supraveghetor de noapte: 

✓ Studii liceale   ; 

✓ Apt medical pentru ture de noapte; 

✓ Abilități de relaționare cu elevii; 

✓ Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ; 

✓ Abilități pentru munca în echipă; 

✓ Recomandare de la ultimul loc de muncă  

 

 

 

 

 



CONCURSUL VA CONSTA ÎN: 

1.    Proba scrisă 

a)    Data și ora desfășurării: 17.11.2020, ora 09.00 

b)    Locul desfășurării: sediul Liceului Tehnologic Agricol Bistrița , situat pe str. Drumul 

Tărpiului nr 21,Bistrița ; 

  2.    Interviu 

a)    Data și ora desfășurării: 17.11.2020, 13.00 

b)    Locul desfășurării: sediul Liceului Tehnologic Agricol Bistrița , situat pe str. Drumul 

Tărpiului nr 21,Bistrița ; 

c)    Depunerea contestațiilor : 17.11.2020, 14.00 

  

                         

         Bibliografie pentru concurs: 

  

1. Legea nr. 319/2006 – Legea sănătății și securității în muncă; 

2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,actualizata ; 

3. Principii de bază în acordarea primului ajutor; 

4. Reguli elementare de igienă privind curățenia în școli și internate. 

5. Regulamentul de organizare și functionare a unitatilor de învățământ 2020 

6. Regulamentul de ordine interioara a Liceului Tehnologic Agricol Bistrița 

7. Regulamentul de funcționare a internatului  din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Bistrița 

 

Componența dosarului de concurs 

  

1. Opis. 

2. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Liceului Tehnologic Agricol Bistrița 

3. Declarație pe proprie răspundere care să ateste că nu a fost și nu este urmărit penal  

4. Copie  act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

5. În cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii legalizate după documentele care 

atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 



6. Copii legalizate după documentele care să ateste nivelul studiilor și a altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 

specifice pentru postul  pentru care candidatul își depune dosarul. 

7. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau după caz o adeverință în original 

care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor  

8. Cazier judiciar. 

9. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate fizică și psihică, corespunzătoare 

eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. 

Acesta va conține, în clar, numărul, data, numele și prenumele candidatului, numele 

emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

10. Curriculum vitae în format european care să ateste locurile de muncă în care a mai 

frecventat și studiile de specialitate, în format european (www.cveuropean.ro/cv-

online.html) 

  

Notă: Vă rugăm să aranjați documentele în dosar conform ordinii menționate mai sus și să vă 

asigurați că aveți depuse toate documentele pentru a putea să treceți de prima etapă de verificare 

a dosarelor. Va rugăm să lăsași și un număr de telefon scris pe prima filă a dosarului. 

  

Date de contact: Liceul tehnologic Agricol Bistrița, str. Drumul Tărpiului nr.21, telefon: 0263-

238101 

  

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Liceului  Tehnologic Agricol Bistrița în 

perioada 26.10.2020-06.11.2020, în interval orar 09.00-16.00 
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