LICEUL
„ALEXANDRU CEL BUN”
BOTOŞANI

Nr. 5791 din 10.10.2018

ANUNȚ CONCURS POST PAZNIC
Liceul ”Alexandru cel Bun” Botoșani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a unui post de PAZNIC, nivelul postului fiind unul de execuție.
Concursul se organizează având în vedere HG nr.286/2011 cu modificările și completările din HG
nr. 1027/2014.
1. Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 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 exercițiu
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile medicale abilitate
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 unei 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.
2. Condiţiile specifice:
a) să fie absolvent de studii medii cu sau fără diplomă de bacalaureat
b) să deţină certificat de absolvire a cursului de agent de pază și ordine
c) să aibă o vechime în activitatea de pază de minim 0 ani
3. Etapele concursului:
a) Selecţia dosarelor de înscriere 26.10.2018 orele 9,00-11,00;
- Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 26.10.2018 ora 14,00
b) Probele de concurs
Concursul va începe în data de 30.10.2018 la sediul unității și va avea două probe:
- Probă scrisă : 30.10.2018, ora 9 00
Candidaţii vor fi prezenţi la sediul unităţii cu o jumătate de oră înaintea începerii probei scrise,
respectiv ora 8 30, având asupra lor actul de identitate.
- Interviu: 05.11.2015, ora 11 30
- Afișare rezultate probă scrisă – 30.10.2018 orele -14,00
Depunere contestații proba scrisă 30.10.2018 orele -14,00-16,00 -31.10.2018 orele 8,00-10,00
- Afişarea rezultatelor finale : 31 .10.2018 , ora.12,00
4. Documente cerute candidaților.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice
( HG. 286/2011 cu completările de rigoare – HG 1027/2014), dosarul de concurs va conţine
următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului școlii;
b) copia actului de identitate;
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c) copie certificat de naştere
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor medii şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări: - atestatul de agent pază și ordine
e) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverinţă în original (REVISAL)
care atestă vechimea în muncă;
f) caracterizare sau recomandare de la ultimul loc de muncă
g) cazierul judiciar;
h) adeverinţa medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care atestă
starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării
concursului, de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
i) curriculum vitae;
Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea.
5. Termenul de depunere a dosarului de concurs: 10.10 - 25.10.2018 la secretariatul școlii între
orele 800 – 1500
Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus, atrage
respingerea participării la concurs a candidatului.
Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă
din motivele prevăzute de art.56 lit. g), h) şi art. 61 lit. (a); (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 –Codul
Muncii, republicat;
Relaţii suplimentare se obţin de la secretariatul Liceului ”Alexandru cel Bun” Botoșani , tel.
0231/514257
6. BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului vacant de personal contractual paznic (agent de
securitate):
1. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu
modificările şi completările ulterioare
2. Legea 319/2006 privind Reguli de Protecția Muncii și PSI;
3. Hotărârea 1010/2004;
4. Curs de agent de pază și ordine.
Candidaţii pot contesta numai propriile lucrări. Se pot prezenta la următoarea etapă
numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Director,
prof. Ana-Maria Loghin
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