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  Liceul Tehnologic ,, Astra” organizează concurs pentru ocuparea  unui post  contractual vacant 

de PAZNIC I, pe perioadă nedeterminată, nivel de pregatire: liceu, vechime în munca minim 5 ani, atestat de 

pază,disponibilitate pentru program flexibil, la sediul Liceului Tehnologic Astra, Pitesti, str Nicolae Dobrin  

nr 3. 

.        DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS 

• Cerere de înscriere la concurs 

• Copie  actului de identitate 

• Fisa de aptitudine - Medicina Muncii 

• Copie carte de muncă/adeverinţă care să ateste vechimea în muncă/specialitate 

• Atestat -   agent de pază 

• Cazier judiciar 

• Curriculum vitae 

• Alte documente  necesare  relevante pentru desfasurarea concursului. 

Dosarele  de concurs se  depun la secretariatul Liceului Tehnologic Astra Pitești  intre până la data   de  23.12.2021 orele10.00 

Selecție dosare 27.12.2021 până la ora 10 Afisare  rezultate avizier si pe pagina web  www.liceulastra .ro 

28.12.2021 până la ora 14 Depunere contestații - secretariat 

29.12.2021 până la ora 12 Afișare rezultate contestații avizier si pe pagina web  www.liceulastra .ro 

 

Proba  scrisă 30 12.2021, ora 10,  sala 1, corp scoala Cunostinte teoretice conform bibliografiei 

31.12.2021, 0ra 10 Afisare rezultate, avizier si pagina web: www.liceulastra.ro 

03.01.2021, ora 14 Depunere contestatii proba scrisă- secretariat 

04 .01.2021, ora 10 Afisare rezultate  contestatii la  avizier si pagina web: 

www.liceulastra.ro 

Proba interviu 05.01.2022,ora10  Proba interviu 

06.01.2022, ora14 Depunere contestatii proba practică - secretariat 

07.01.2022, ora 10 Afisare  rezultate contestații probă practică, la  avizier si 

pagina web: www.liceulastra.ro 

Rezultate  finale 07.01.2022, pana la ora 16 Afisare  rezultat avizier si pagina web: www.liceulastra.ro 

Relațiile suplimentare  se obțin de la sediul Liceului Tehnologic Astra, serviciul secretariat, telefon 0248251824. 

Proba scrisa se va desfasura la sala 1- corp scoala. Str Nicolae Dobrin, Nr.3. 

Director,                                                                             Secretar sef, 

Prof.ing. Maria IONICĂ                                             BREBINARU Mihaela 

 

LICEUL TEHNOLOGIC  „ASTRA” PITEŞTI 

Piteşti, str. Nicolae Dobrin, nr.3, tel/fax 0248251824, e-

mail: liceulastra@yahoo.com; web: liceulastra.ro 

 

http://www.liceul/
mailto:liceulastra@yahoo.com
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