
ANUNŢ

Ţinând cont de prevederile HG 286/2011 şi a HG 1027/2014, pentru modificarea şi completarea
privind Regulamentului cadru privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante
corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice,
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV" BERDE ARON"

anunţă scoaterea la CONCURS a postului de

PAZNIC DE NOAPTE
(normă întreagă, perioadă nedeterminată)

1. Condiţii de participare:
• Studii medii
• atestat agent de pază;
• vechime în domeniu minimum 3 ani.

Fişa postului care cuprinde atribuţiile complete poate fi consultată la sediul Liceului
Tehnologic Economic Administrativ" 8erde Aron" în perioada de înscriere;

II. Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
a). Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice
organizatoare;
b). Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,

după caz;
c). copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor
specifice ale postului solicitate

d). carnetul de muncă, sau, dupa caz, adeverintele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-I facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de
către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la
înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfăşurării primei
probe a concursului.

Actele prevazute la lit.b)-d). vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor
cu acestea.



--------------------------------------------------------------------------------- -

Dosarele pentru Înscriere la concurs se depun la sediul Liceului Tehnologic Economic
Administrativ" Berde Aron" SfGheorghe str.Crângului nr.30, în perioada 28.08.2017- 01.09.2017
Între orele 9,00 - 15,00 .

Informaţii suplimentare la secretariatul Liceului Tehnologic Economic Administrativ" Berde
Aron" - telefon 0237-318429

III. Desfăşurarea concursului:
Concursul se va organiza la sediul Liceului Tehnologic Economic Administrativ

c c Berde Aron" Sf.Gheorghe str.Crângului nr.30 şi constă în 3 etape succesive, după cum
urmează:

a) selecţia dosarelor
b) proba scrisă
c) interviu

a) Selecţia dosarelor

În ziua de 04.09.2017 are loc selecţia dosarelor de concurs de către comisie.
Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa în data de 04.09.2017 , ora 15,00.
În ziua de 05.09.2017 în intervalul orar 8,00-13,00 se pot depune contestaţiile cu privire la
rezultatele selecţiei dosarelor;

• În data de 06.09.2017 ora 12,00 are loc afişarea rezultatelor.

b) Proba scrisă

Data şi ora desfăşurării: 08.09.2017, ora 9.00. Candidaţii vor fi prezenţi la sediul unităţii cu
30 min. înaintea începerii probei scrise, respectiv ora 8.30 , având asupra lor actul de
identitate. Durata probei scrise este de 3 ore de la primirea subiectului.
Afişarea rezultatelor: 12.09.2017, ora 10.00;

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin minim 50 puncte.

Depunerea eventualelor contestatii se va face după afişarea rezultatelor, în data de 12.09.2017
până la ora 15.00

Data afişării rezultatului contestaţiilor: 13.09.2017, ora 12 .00

c)lnterviul

Data şi ora desfăşurării: 14.09.2017, Începând cu ora 10,00
Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care obţin minim 50 puncte.

• Nota de la interviu nu poate fi contestată.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă
şi interviu.

Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 15.09.2017, orele 12.00.

Bibliografie:

• Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu
modificările şi completările ulterioare



-

• HG 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificările şi completări le
ulterioare

• Legea nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii În muncă
• Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv

cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)
• Legea 307/2006 privind apărarea îrnportiva incendiilor


