
                                                                                                
                                                                                                               

 

 LICEUL TEHNOLOGIC  „ASTRA” 

PITEŞTI 

Piteşti, str. Nicolae Dobrin, nr.3, tel/fax 0248251824, 
e-mail: liceulastra@yahoo.com; web: liceulastra.ro 

 

Nr 3951/02.12.2021 

                       ANUNŢ _POST _ Muncitor  calificat (instalator sanitar) . 

  Liceul Tehnologic ,, Astra” organizează in data de  30.12.2021, in conformitate  cu art 7 alin 4 din 

Hotararea  Guvernului nr 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile  ulterioare, la sediul  din  str 

Nicolae Dobrin nr 3, concurs pentru ocuparea unui post  contractual vacant Muncitor  calificat (instalator sanitar) , 

în cadrul Liceului Tehnologic Astra, Pitesti pe perioadă nedeterminată 

Condiții de participare: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi domiciliul în România; 

b) 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; 

c)Absolvent minim  invatamant obligatoriu in domeniul constructiilor sau instalator. 

d) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos 

la concurs; 

e) Vărsta minim 18 ani. 

                    Dosarul de  concurs va contine  obligatoriu: 

- Formularul de  inscriere  la concurs – se găseste la secretariatul  Liceului Tehnologic Astra 

- Curriculum vitae, 

- Copia actului de identitate ( se va prezenta  si in original) 

- Copiile documentelor care să ateste  nivelul studiilor ( original si copii) 

- Copie carte de muncă/ adeverințe care să ateste  vechimea  in muncă, in meserie si /sau specialitatea studiilor , 

- Adeverință medicală ăn format standard  stabilit de  Ministerul Sănătății, care  să ateste starea de  sănătate 

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

- Adeverință pe propria răspundere  ca nu aveti  antecedente  penale sau cazier judiciar. 

 

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 practică 05.01.2022,ora10  Proba practica 

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 

mailto:liceulastra@yahoo.com
http://www.liceul/
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             TEMATICA DE CONCURS 

• Drepturile si  obligațiile  angajatorului 

• Drepturile si obligațiile angajatului 

• Timpul de muncă 

• Răspundere disciplinară 

• Materiale pentru  conducte de apa și canalizare  

• Instalații interioare de canalizare  a apelor  uzate 

• Instrucțiuni de montaj al obiectelor sanitare 

• Norme  de SSM, activități specifice lucrărilor de instalații tehnico-sanitare 

 

BIBLIOGRAFIE 

• Codul muncii ( legea 53 din 24 ianuarie  2003), cu modificarile si completarile ulterioare, 

• Tehnologia asamblarii si montajului - Gh Ion, M Voicu, I Paraschiv, Editura Didactica si  

pedagogica , Bucuresti,1978 

• Instrucțiuni proprii de SSM 

 

FIȘA  POSTULUI- EXTRAS 

 

Pregătire profesional impusă 
ocuparii postului 

Scoală profesională de constructii sau instalator  

Nivelul postului De execuție 

Se subordonează Administratorului de patrimoniu 

Are in subordine - 

Experiență necesară  Vechime în muncă minim 2 ani 

Dificultatea  activităților  
specific  postului 

Complexitatea  postului- MEDIU 
Grad de autonomie – Mediu ( conform RI si ROFUIP Liceului 
Tehnologic Astra Pitesti) 
Efortul intelectual – Mediu 
Necesitatea  unor aptitudini  : rezistentă la stres, flexibilitate 
in gandire, receptivitate la solicitări profesionale, deschidere 
catre  o permanentă   auto-perfectionare, adaptabilitate 
rapidă la schimbare, menținerea unei  atmosfere  colegiale  
in relațiile  de muncă. 

Responsabilitatea implicată 
de post 

Intocmirea bonurilor de consum, 
Calculul cantităților de materiale si semifabricate necesare  
lucrărilor de  specialitate 
Efectuare de  lucrări de intretinere la instalații sanitare 
/termice. 
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