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Nr. 255   din  31.01.2019                   
ANUNŢ 

 
        În conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG NR.286/2011,modificată  şi completată prin Hotărârea 
nr.1027/2014,organizează concurs la sediul Colegiului Tehnic “Ion Mincu” din strada 1 Decembrie 1918 
nr.32, în data de 27.02.2019, ora 09.00, în vederea ocupării unui post de paznic , la Colegiul Tehnic “Ion 
Mincu”. 
 Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
A) GENERALE conf. art.3 din HG 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare: 
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 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; 
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. 
B)Specifice: 

- Studii - Minim 10 clase /scoala profesionala  

- Vechime in functie similara- minim 1 an 

- Atestat paza. 
 
 (1)Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 
următoarele documente: 
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau 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 îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 
solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea  în muncă, în meserie 
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie (daca este cazul); 
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are  antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate  corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 
de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae;    
  (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar,  numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
  (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) 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 până la data desfăşurării 
primei probe a concursului.  
  (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în  original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 
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Concursul constă în susţinerea unei probe scrise  şi a unui interviu în faţa comisiei de concurs şi va 

avea loc in data de 27.02.2018, ora 09.00, 28.02.2019 ora 09.00, la Colegiul Tehnic“Ion Mincu” din 
Focsani. 
  Dosarele de înscriere la concurs se depun la Colegiul Tehnic “Ion Mincu” Focşani, la secretariat până 
la data de 19  februarie 2019, ora 14,00. 
Relaţii suplimentare la secretariatul Colegiului Tehnic “Ion Mincu”-  telefon 0237-215861. 
 
Calendarul de desfăşurare a concursului de ocupare a postului vacant-paznic: 
 
 
 
Nr. 
crt 
 

 
Etapa de concurs 

 
Data 

 
Ora 

1 Selecţia dosarelor de înscriere 20.02.2019 09.00-12.00 

 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 20.02.2019 13,00 

Depunerea contestaţiilor 20.02.2019 13.30-14.30 

Afişarea rezultatelor contestaţiilor 20.02.2019 16.00 

 2 Proba scrisa 27.02.2019 10.00 

 Afişarea rezultatelor după proba scrisa 27.02.2019 14.00 

Depunerea contestaţiilor 27.02.2019 14.30-16.00 

Afişarea rezultatelor contestaţiilor 27.02.2019 16.30 

 3 Interviu  
(conform planului de interviu stabilit de 
comisia de concurs) 

28.02.2019 09.00 

 Afişarea rezultatelor de la interviu 28.02.2019 13.00 

Depunerea contestaţiilor 28.02.2019 13.30-15.30 

Afişarea rezultatelor contestaţiilor 28.02.2019 16.00 

5 Afişarea rezultatelor finale 01.03.2019 10.00 
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TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 

 TEMATICA 

TEMA1: Sistemul de pază şi dispozitivul de pază 

TEMA 2: Mijloace tehnice folosite în pază 

TEMA 3: Postul şi agentul de pază 

TEMA 4: Obligaţiile şi drepturile personalului de pază 

TEMA 5: Atribuţiile şi răspunderile personalului de pază 

TEMA 6: Documentele specifice necesare executării evidenţei serviciului de pază şi 

modul de utilizare a acestora 

TEMA 7: Accesul în obiectiv, controlul persoanelor, bagajelor şi mijloacelor de transport 

TEMA 8: Principalele reguli de comportament, reguli de protecţia muncii şi PSI 

BIBLIOGRAFIA 

1. Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 

protecţia persoanelor 

2. Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor 

3. Legea 319/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la 

sănătate si securitate in munca; 

4. Legea 307/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la apărare 

impotriva incendiilor; 

5. Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016 

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar (Titlul IV, cap. III, IV și V, titlul VI, cap. III, sectiunea 1), 

6. Legea nr.53/2003-Codul muncii cu modificările şi completările   ulterioare 

(drepturile şi obligaţiile salariaţilor, drepturile şi obligaţiile angajatorului, raspunderea 

disciplinara). 

7. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului 

contractual din autorităţile şi instituţiile publice. 
 
 
                      Presedinte comisie, 
                   Director, prof. Petrea Manuela 
                               ____________________________ 
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