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Nr. 53/10.01.2020 

 

PROCES-VERBAL DE AFIȘARE 

 

Azi, data de mai sus, s-a procedat la afișarea la sediul instituției cât și pe site-ul 

http://www.ltiordachegolescu.ro/ a Anunțului privind scoaterea la concurs a 

următoarelor posturi vacante, după cum urmează: 

 Secretar, 1 post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată; 

 Informatician, 1 post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată; 

 Ingrijitor, 2 posturi vacante, contractuale, pe perioadă nedeterminată; 

 Paznic, 1 post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată. 

 

ANUNȚ 

 

Liceul Tehnologic ”Iordache Golescu” cu sediul în oraș Găesti, str.13 Decembrie, 

nr. 206, județul Dâmbovița, organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi 

contractuale, aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 

1027/2014. 

Denumirea posturilor: 

- un post de secretar; 

- un post de informatician; 

- două posturi de îngrijitor; 

- un post de paznic 

 

CONDIȚIILE GENERALE pe care trebuie să le îndeplinească persoana participantă la 

concurs, prevazute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 

1027/2014 sunt: 

    a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau ale 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) 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; 

http://www.ltiordachegolescu.ro/
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    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

    g) 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. 

 

CONDIȚIILE SPECIFICE pe care trebuie să le îndeplinească persoana participantă la 

concurs pentru ocuparea: 

 funcției de secretar sunt următoarele: studii superioare-economice 

/administrative; vechimea necesară în specialitatea postului, minim 5 ani.  

Constituie avantaj, curs de formare profesională privind compartimentul secretariat. 

 funcției de informatician sunt următoarele: studii superioare, vechimea necesară 

în specialitatea postului, minim 2 ani.  

Constituie avantaj, curs de formare profesională sau master în tehnici avansate în 

prelucrarea informației.  

 funcției de îngrijitor sunt următoarele: studii medii, nu se solicita vechime. 

Constituie avantaj, curs de igienă. 

 funcției de paznic sunt următoarele: studii medii și curs de calificare profesională 

ca agent de pază și ordine, nu se solicită vechime. 

 

CONDUITA PROFESIONALĂ 

 Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 

1. Utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în totalitatea relațiilor interumane, 

eliminarea limbajului vulgar, a calomniei şi denigrării altora; 

2. Prezentarea la serviciu într-o ţinută decentă;   

3. Respectarea şefilor, a colegilor, a persoanelor din afara unităţii, a elevilor; 

4. Comportamentul la locul de muncă să fie unul civilizat punând pe primul loc 

relațiile interumane, armonia grupului, munca în echipa şi randamentul muncii. 

 Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

1. Profesionalismul, stăpânirea domeniului în care desfăşoară activitatea; 

2. Munca tenace, eforturi susținute, perseverenţă şi implicare directă în activităţile pe 

le are în atribuţiile de serviciu; 

3. Manifestarea spiritului de echipă (acțiunea gândită şi înfăptuită în comun, 

coeziunea şi întrajutorarea colegilor în realizarea activităţii); 
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4. Asumarea responsabilității personale în soluţionarea sarcinilor ce revin. 

 

PROBELE DE CONCURS 

- Probă scrisă – punctaj maxim 100 puncte, punctaj minim 50 de puncte; 

- Probă practică - punctaj maxim 100 puncte, punctaj minim 50 de puncte; 

- Probă interviu - punctaj maxim 100 puncte, punctaj minim 50 de puncte. 

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați, declarați admisi la 

proba scrisă și la proba practică. 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI: 

 Dosarele de concurs se vor depune la sediu Liceului Tehnologic ”Iordache 

Golescu”, Găesti, str.13 Decembrie, nr. 206, județul Dâmbovița, în termen de 10 

zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 13.01.2020-

27.01.2020 inclusiv, în intervalul orar 08.00-15.30. 

- Selecţia dosarelor de înscriere se va realiza pe baza îndeplinirii condițiilor 

generale și specifice de participare la concurs, în ziua de 29.01.2020, până cel 

târziu la ora 14.00. Comisia de concurs selectează dosarele pe baza îndeplinirii 

condițiilor de participare, iar candidații vor fi declarați „ADMIS” sau 

„RESPINS”.  În cazul candidaților declarați „RESPINS” se va / vor preciza și 

motivul / motivele respingerii. 

- Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun 

la sediul instituției, în data de 30.01.2020, în intervalul orar 08.00-15.30, se 

soluționează și se afișează la sediul unității în data de 31.01.2020, până la ora 

15.00. 

- Proba scrisă se va desfășura la data de 04.02.2020, ora 10.00 la sediul 

instituției. Rezultatele la proba scrisă se vor afișa la sediul instituției în data de 

04.02.2020 până la ora 15.00. 

- Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul instituției, în data de 

05.02.2020 între orele 08.00-15.30. 

- Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse ca urmare a afișării 

rezultatelor la proba scrisă – 06.02.2020, până la ora 15.00. 

- Proba practică va avea loc în data de 10.02.2020, ora 11.00, iar rezultatele se 

vor afișa în aceeași zi, cel târziu la ora 12.00. 

- Proba interviu va avea loc în data de 10.02.2020, ora 12.00. 

- Rezultatele finale se vor afișa în data de 11.02.2020, până la ora 14.00. 

Proba practică și proba interviu nu se pot contesta. 

 



             LICEUL TEHNOLOGIC "IORDACHE GOLESCU" GĂEȘTI, jud. DÂMBOVIȚA 
str. 13 Decembrie, nr. 206 

tel. : 0245/713319 , fax : 0245/713325 

e-mail :grupsicg@yahoo.com 

web: http://www.ltiordachegolescu.ro 
 

 

 
 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

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

următoarele documente: 

1. Cerere de înscriere; 

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz; 

3. Copia certificatului de căsătorie (unde este cazul); 

4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care 

atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; 

5. Copia carnetului de muncă sau, după caz, copii ale adeverinţelor care atestă 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

6. Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; în 

cazul depunerii declaraţiei, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor 

are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 

judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului; 

7. Adeverința care să ateste  starea de sănătate  corespunzătoare eliberată cu 

cel mult 6 luni inainte de desfăşurarea concursului, eliberata de medicul de 

familie sau de către unităţile sanitare abilitate, în formatul standard stabilit 

de Ministerul Sănătăţii. 

8. Curriculum vitae; 

9. Declarație prin care candidatul își exprimă în mod expres consimțământul 

ca intituția să folosească datele de identificare cu caracter personal pentru 

concurs; 

10.  Un dosar cu șină. 

 

Actele depuse în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

Cererea de înscriere şi modelul declarației prin care candidatul își exprimă în mod 

expres consimțământul ca intituția să folosească datele de identificare cu caracter 

personal pentru concurs, se pun la dispozitia candidaților  prin secretariatul comisiei de 

concurs. 

 Relații suplimentare se pot obține la secretariatul unității, la numărul de telefon 

0245/713319 sau  la adresa de e-mail: grupsicg@yahoo.com. 

 

mailto:lili.dinca@yahoo.com
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TEMATICĂ CONCURS  

  SECRETAR: 

1. Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar; 

2. Actele de studii – tipuri, condiţii de eliberare, modul de completare; 

3. Duplicate ale actelor de studii; 

4. Documente şcolare; 

5. Arhivarea şi circuitul documentelor; 

6. Întocmirea şi gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR. 

 

INFORMATICIAN: 

1. Rețele de calculatoare LAN, WAN, MAN și WLAN; 

2. Arhitecturi, protocoale –Microsoft, Netware, TCP/IP; 

3. Instalări, configurări staţii de lucru, imprimante; 

4. Sisteme de operare - Windows; 

5. Instalare, configurare și utilizare Microsoft Office 2007, 2010, 2013,2016; 

6. Servicii (aplicaţii) Internet şi protocoale la nivel de aplicaţie (e-mail, transfer de 

date, World Wide Web, DNS, etc.); 

7. Limbaje de programare: PHP, FoxPro; 

8. Pagini web: HTML, CSS; 

9. Utilizare Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România 

10.  Grafică pe calculator: Corel DRAW; 

11.  Administrare site. 

 

    ÎNGRIJITOR: 

1. Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învătământ; 

2. Metode de dezinsecție si dezinfecție; 

3. Noțiuni fundamentale de igienă; 

4. Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ. 

 

   PAZNIC: 

1. Scopul activităților de pază;      

2. Documentele în baza cărora se realizează activitatea de pază; 

3. Condițiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească personalul de pază;  

4. Dotarea personalului de pază;   

5. Atribuțiile și obligațiile personalului de pază, în timpul serviciului;  

6. Principiile care guvernează conduita personalului de pază.  
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ATRIBUȚIILE GENERALE SPECIFICE POSTULUI DE: 

  SECRETAR: 

1. Respectarea planurilor manageriale ale şcolii. 

- asigurarea interfeței dintre şcoală şi beneficiar ( elev/părinte/profesor). 

2. Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului. 

- asigură funcţionarea secretariatului pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de 

învăţământ şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de 

director. 

3. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare. 

-se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară  

(legi, ordine, decrete, instrucţiuni, metodologii). 

4. Organizarea documentelor oficiale. 

- întocmeşte şi transmite la termenele stabilite, situaţiile statistice şcolare; 

- redactează documentele necesare pentru angajarea în muncă; 

- redactează corespondenţa şcolară. 

5. Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii. 

- arhivarea documentelor; 

- inventarierea documentelor, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele 

Naţionale după expirarea termenelor de păstrare, in conformitate cu prevederile Legii 

Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările ulterioare. 

6. Gestionarea  documentelor  pentru resursa  umană  a unităţii (cadre didactice, 

personal didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea şi prelucrarea 

informatică periodică a datelor în programele de salarizare şi REVISAL. 

- actualizarea dosarelor personale ale angajaţilor; 

- evidenţa personalului didactic şi nedidactic; 

- răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în programul de salarizare şi Revisal; 

- evidenţa privind toate modificările salarizării, treptele, gradaţiile, gradele, pe baza 

criteriilor  emise de directorul unităţii de învăţământ; 

- întocmirea documentelor de personal ( adeverinţe, copii etc.) pentru angajaţii unităţii, la 

solicitarea acestora aprobată de director şi în termenul stabilit o dată cu aprobarea. 

- întocmirea adeverinţelor de pensionare; 

- înscrie, în fişele de încadrare anuale ale unităţii şcolare, gradul didactic, datele privind 

vechimea, salariul şi statutul de încadrare(titular, suplinitor, detaşat) 

7. Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor. 

- procură, completează, eliberează şi ţine evidenţa actelor de studii; 
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- completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de arhivarea 

documentelor şcolare; 

- completează situaţiile statistice ale elevilor şi claselor la începutul anul şcolar şi la 

sfârşitul semestrelor pe baza datelor înregistrate în procesul verbal al consiliului 

profesoral; 

- actualizează permanent registrul de evidenţă şi înscriere a elevilor; 

- completează actele de studii ale absolvenţilor ( certificatele de echivalare). 

8. Asigură respectarea legislaţiei la nivelul unităţii de învăţământ. 

1. Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Statutului personalului didactic şi a Legii nr. 

1/2011- Legea Educaţiei Naţionale, actualizată; 

2. Cunoaşterea şi aplicarea regulamentului de organizare şi funcţionare;  

3. Cunoaşterea şi aplicarea regulamentului intern; 

4. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei referitoare la salarizarea personalului din 

învăţământ; 

5. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei la perfecţionarea personalului didactic; 

9. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului. 

- afişează la avizierul unităţii de învăţământ toate modificările legislative apărute şi 

metodologiile aplicării legii educaţiei.   

10. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei. 

- raportează periodic conducerii unităţii de învăţământ toate modificările legislative 

apărute şi metodologiile aplicării legii educaţiei. 

11. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment. 

- toate situaţiile şi statisticile solicitate compartimentului secretariat sunt vizate şi 

aprobate de către conducătorul instituţiei 

12. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor. 

- păstrează securitatea documentelor de secretariat, a diplomelor, certificatelor completate 

sau necompletate, registrelor matricole. 

13. Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi. 

- managementul activităţilor de secretariat 

14. Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale. 

- obiectivitatea în autoevaluare şi identificarea necesarului de autoinstruire, în funcţie de 

dinamica informaţiei în domeniu. 

15. Formare profesională şi dezvoltare în carieră. 

- identificarea surselor de informare, programarea studiului individual, astfel încât să 

acopere nevoile de dezvoltare, personale şi ale sistemului. 

- manifestă interes pentru nou şi consecvenţă în procesul de autoinstruire. 
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16. Participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul Şcolar 

Județean. 

-participă permanent la instruirile organizate de Inspectoratul Şcolar Județean şi 

întocmeşte situaţiile solicitate de acesta. 

17. Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi 

promovarea imaginii şcolii. 

- se preocupă permanent de perfecţionarea şi îmbunătăţirea pregătirii profesionale, în 

vederea aplicării corecte şi complete a reformei învăţământului şi a promovării imaginii 

şcolii. 

18. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind 

activitatea compartimentului. 

- asigură legătura cu comunitatea locală în vederea unei bune relaţionări a şcolii cu 

aceasta. 

  

INFORMATICIAN: 

1.  Proiectarea activităţii 

1.1. Analizarea softurilor din rețeaua de calculatoare a unității, actualizarea acestora și 

procurarea de noi licențe precum și instalarea acestora. 

1.2. Întreținerea și administrarea rețelei de calculatoare și INTERNET a școlii, a site-

ului unității, a sistemelor informatice din dotarea unității . 

1.3. Întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date.  

1.4. Rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării pentru simularilor 

naționale și a examenelor de bacalaureat (instalarea calculatoarelor și a camerelor de 

supraveghere în sălile de examen, instalarea și verificarea softurilor corespunzătoare 

înregistrărilor, salvarea și stocarea înregistrărilor). 

1.5. Verificarea permanentă a stării de funcționare a aparaturii electronice din dotarea 

unității și instalarea stației de amplificare și a microfoanelor la toate evenimentele care 

necesită aceste echipamente (deschiderea anului școlar, festivitatea de premiere și 

spectacole). 

1.6. Elaborarea documentelor de proiectare, a graficului activităților care se vor desfășura 

în laboratorul de informatică, dar și a activităților din sălile de clasă care necesită 

calculator, videoproiector, CD-Player (în colaborare cu toate cadrele didactice ale școlii, 

în funcție de necesități și dotări). 

1.7. Actualizarea documentelor de proiectare. 

2.   Realizarea activităţilor didactice curriculare 

2.1 Asigurarea asistenței tehnice, tuturor profesorilor școlii. 

2.2 Instruirea și sprijinirea personalului didactic în vederea utilizării aplicației AEL . 
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2.3 Organizarea și întreținerea echipamentelor de calcul și a soft-urilor necesare 

activităților de predare-învățare. 

2.4 Implicare în vederea achiziționării de noi echipamente electronice și consumabile 

pentru acestea (referate de necesitate, distribuitori de echipamente, oferte de preț). 

2.5 Pregătirea și utilizarea materialelor didactice adecvate. (în acest caz a softurilor 

didactice) 

2.6 Gestionarea corespunzătoare a spațiilor și bunurilor puse la dispoziție de conducerea 

școlii prin compartimentul administrativ. 

2.7 Promovarea performanței școlare pe site-ul școlii sau pe site-uri de socializare. 

3.  Comunicare și relaționare 

3.1 Dezvoltarea capacității de comunicare si relaționare cu elevii, cu personalul scolii, cu 

echipa managerială și în cadrul comunității. 

3.2 Utilizarea și promovarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul unității și cu 

factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici și sociali. 

3.3  Promovarea unui comportament asertiv în relațiile cu personalul unității de 

învățământ 

4.   Managementul carierei si al dezvoltarii profesionale 

4.1 Cunoașterea și respectarea legislației privind formarea și dezvoltarea profesională a 

personalului didactic, cu luarea în considerație a nevoilor proprii de dezvoltare. 

4.2 Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare, 

manifestări științifice etc. organizate la nivelul școlii, de ISJ sau alte instituții acreditate 

de Ministerul Educației Naționale 

4.3  Aplicarea cunoştințelor/abilităților/competențelor dobândite. 

 

ÎNGRIJITOR: 

1. Preia sub inventar de la directorul școlii bunurile din clase, holuri, spaţii sanitare şi 

răspunde de păstrarea şi folosirea lor în condiţii normale; 

2. Preia materialele pentru curăţenie; 

3. Efectuează lucrări de îngrijire a sectorului repartizat pentru desfasurarea activitații: 

 ştergerea prafului, măturat, spălat; 

 scuturarea preşurilor (unde este cazul); 

 spălatul uşilor, geamurilor, chiuvetelor, faianţei, mozaicurilor; 

 păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare; 

 curațarea centralei termice, precum si pastrarea în ordine a spatiului 

unde este amplasată centrala termică; 
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 execută lucrări de vopsire, vopsirea copacilor, a claselor (când este 

cazul); 

 curăţenia sălilor de clasă (zilnic); 

 curațenia curților interioare - cosirea ierbii din curte, amenajarea 

spațiilor verzi (plantarea de flori); 

4. Controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, robinetele şi semnalează 

defecţiunile constatate administratului sau muncitorului de întreținere. 

 

PAZNIC: 

1. Execută servicii de pază: paza proprietății împotriva accesului neautorizat sau a 

ocupării abuzive; paza proprietății împotriva furturilor, a distrugerilor, a 

incendiilor, precum și a altor acțiuni producătoare de pagube materiale; protecția 

personalului și elevilor școlii; detectarea substanțelor, armelor, explozibililor sau 

a materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă; paza mediului 

înconjurător; furnizarea către autoritățile competente a informațiilor legate de 

incidentele apărute în timpul activității de pază; 

2. Supraveghează activitatea elevilor și acțiunile acestora în spațiile școlare, cu 

scopul prevenirii agresiunii și violențelor fizice sau verbale exercitate asupra 

oricărui elev;  

3. Supraveghează starea și mișcarea bunurilor aflate în raza de acțiune;  

4. Răspunde de toate sectoarele, asigurând paza și securitatea lor și a unității de 

învățământ;  

5. Controlează formele legale de intrare-ieșire a bunurilor din incinta unității de 

învățământ;  

6. La intrarea în schimb controlează clădirea, magaziile și celelalte spatii din 

dotarea școlii; în afara orelor stabilite prin program, interzice accesul oricăror 

persoane străine în școală, cu excepția persoanelor autorizate și a părinților 

elevilor (condiționat de acceptul de principiu al conducerii unității); 

7. Nu permite părăsirea curții școlii de către elevi, în timpul programului școlar, 

decât pe baza biletelor de voie semnate de diriginți sau conducerea școlii;  

8. Legitimează orice persoană străină de unitatea școlară care solicită accesul în 

școală și să menționează în registrul de evidență datele referitoare la identitatea 

persoanelor respective;  

9. Respectă programul aprobat de conducerea școlii; 

10. Intocmește proces-verbal și raportează neregulile constatate conducerii școlii și 

administratorului;  



             LICEUL TEHNOLOGIC "IORDACHE GOLESCU" GĂEȘTI, jud. DÂMBOVIȚA 
str. 13 Decembrie, nr. 206 

tel. : 0245/713319 , fax : 0245/713325 

e-mail :grupsicg@yahoo.com 

web: http://www.ltiordachegolescu.ro 
 

 

 
 

11. Tine evidența registrului de control al poliției, iar registrul va fi numerotat 

neadmițându-se foi lipsă din el;  

12. Răspunde pentru neregulile constatate pe timpul serviciului; 

13. Controlează zilnic ușile, geamurile, robinetele și raportează neregulile constatate, 

administratului sau muncitorului de întreținere; 

14. Intreține curățenia în curtea școlii și din dreptul școlii;  

15. Participă la igienizarea spațiilor de învățământ, holurile și grupurile sanitare prin 

lucrări de zugrăveli-vopsitorie în timpul vacanțelor școlare;  

16. Participă la efectuarea lucrărilor de curățenie, întreținere și amenajare a spațiilor 

școlare (interioare și exterioare); 

17. Respectă normele cu privire la paza și stingerea incendiilor și normele de 

protecție a muncii; - colaborează cu organele de pază din cadrul poliției conform 

Legii nr.23/1996. 

 

ALTE ATRIBUŢII.  

În funcţie  de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul va îndeplini  şi 

alte sarcini repartizate de angajator, prin decizia directorului şi va respecta normele, 

procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii. 
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