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Concurs pentru promovare profesională a personalului nedidactic.

Liceul Charles Laugier cu sediul în Craiova Jud. Dolj- str. Brestei nr. 129, organizează în data de 26 
ianuarie 2023, orele 9,00-11,00, concurs de promovare profesională, conform prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 1336/2022 pentru următoarele posturi:

1. Muncitor calificat fochist, treaptă profesională I;

BIBLIOGRAFIE :

•.Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice nr.

477 /2004.
• Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă,actualizată.
• Legea 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările ulterioare.

2. Muncitor calificat bucătar, treaptă profesională I.

BIBLIOGRAFIE :

• Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca cu modificările si completările ulterioare
• Ordin nr.976/16.12.1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind producţia, prelucrarea 

depozitarea ,transportul si desfacerea alimentelor
• Hotararea nr.924/11.08.2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.

CONCURSUL VA AVEA URM ATOARELE ETAPE:
- verificarea dosarelor pentru stabilirea condiţiilor de înscriere
- proba scrisă
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din 
maximul de 100 de puncte.

CALENDARUL CONCURSULUI

Etapa de concurs Data/perioada Ora Observaţii

Depunerea dosarelor 03.01.2023 -  19.01.2023 8-14 La secretariatul unitatii

Ultima zi de depunere a dosarelor de concurs 19.01.2023 12

Selecţia dosarelor depuse. Afişarea rezultatelor in 

urma selecţiei dosarelor depuse

19.01.2023 17

Depunerea contestatiilor in urma selecţiei dosarelor 20.01.2023 9-12 La secretariatul unitatii

Afişarea rezultatelor in urma contestatiilor depuse 20.01.2023 16

Susţinerea probei scrise 26.01.2023 9-11
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Afişarea rezultatelor probei scrise 26.01.2023 15

Depunerea contestatiilor in urma probei scrise 26.01.2023 15-18 La secretariatul unitatii

Afişarea rezultatelor contestatiilor proba scrisa 26.01.2023 20

Condiţii generale de participare la concurs:
Promovarea in grade sau trepte imediat superioare pentru cadrele personalul nedidactic se face 
la îndeplinirea următoarelor condiţii:
• Au o vechime de 3 ani pe acelaşi grad/treptă, care reiese din dosarul personal din 
adeverinţele de încadrare;
• Au obţinut calificativul „Foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale 

de cel puţin 2 ori în ultimii 3 ani;
• Nu au fost sancţionaţi disciplinar după acordarea ultimului calificativ.

Director, 
prof.


