
ANUNȚ

Liceul Teoretic George Emil Palade Constanța, cu sediul în loc.Constanța str. Nicolae Iorga
nr.87, jud. Constanța, organizează concurs pentru ocuparea funcț iei contractuale vacante, de:

- PORTAR: 1 post, vacant perioadă nedeterrninată, conform HG 286/23.03.2011,
modificată șicompletată de HG nr.1027/2014.

- PORTAR 1 post, vacant t e m p o r a r perioadă deterrninată, conform HG
286/23.03.2011, modificată și completată de HG nr.1027/2014.

Concursul se va desfășura astfel:

- Proba scrisă în data de 13.10.2017 ora 900,

- Proba interviu în data de 16.10.2017, ora 1200

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- femei;

- studii: gimnaziale/medii

- vechime: minim 3 ani;

- cetățenie română;

- calificare profesională “Agent pază și ordine”;

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției;

- are capacitate deplină de exercitiu și stare de sanătate corespunzătoare pentru ocuparea postului

Candidatele vor depune dosarele de participare la concurs până pe data de 02.10.2017 Ia
secretariatul liceului în programul orar 1000-1400.

Relații suplimentare la sediul Liceului Teoretic George Emil Palade Constanța , str. Nicolae Iorga
nr.87, telefon/fax 0241662698 sau site www.palade.ro
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Condiții de participare:

Poate îndeplini funcția de portar persoana- femeie care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

-are cetățenie română și domiciliul în Romania (se va prezenta copie după certificatul de naștere și
după bulteinul/cartea de identitate)

-are vârsta minimă de 18 ani împliniți

-are capacitate deplină de exercițiu

-are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza unei adeverințe medicale

-nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra
autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals sau a unor fapte
de corupție sau a unei infracțiuni săvârsite cu intenție, cu exceptia situației în care a intervenit reabilitarea
(dovada- cazier judiciar)

-nu a avut contractul de muncă încetat pentru motive disciplinare și /sau nu a fost destituită din
funcția publică (să prezinte copie dupa REVISAL și scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă)

-are studii generale/medii liceale (să prezinte documentele doveditoare în original și copie)

-deține atestat- Agent pază și ordine în conditiile Legii 333/2003

Alte condiții:

-a deținut anterior funcție similară minim 3 ani (să prezinte acte doveditoare )

Concursul constă în 3 etape:

1. selectarea dosarelor de înscriere 11.10.2017, ora 1000;

2. proba scrisă 13.10.2017, ora 900;

3. interviu 16.10.2017, ora 1200;

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidatele declarate admise la etapa precedentă.

Dosarul de inscriere va cuprinde următoarele documente:
- Cerere de înscriere adresată directorului instituției ;

- Copie + original ale actelor de studii ;

- Curriculum vitae;

- Copii + original certificat de naștere, certificat căsătorie ;

- Copie + original carte de identitate ;

- Copie REVISAL sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă

- Cazier judiciar în original.

- Copie + original atestat agent pază și ordine ;

- Adeverinţă medicală de angajare care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului;

- Caracterizare de la ultimul loc de muncă;



- Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Actele menționate mai sus vor fi prezentate în original în vederea verificării conformității copiilor cu
acestea.

Dosarele de inscriere se vor depune la secretariatul unității de învățământ de luni până vineri , în
intervalul 900-1400 pâna la data de 02.10.2017.

NOTĂ: Nu se primesc dosare incomplete.

Bibliografia și tematica sunt atașate prezentului anunț .

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul pentru ocuparea postului de portar:
- Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor și persoanelor, actualizată
- H.G. nr.1010/ 2004 ,actualizată privind normele metodologice de aplicare a Legii 333/2003;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile
publice;
- Legea nr. 319/2006 privind Protecția Muncii,

TEMATICA

Personalul de paza.( componența, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana care urmează să
îndeplinească atribuțiile de pază sau protecție);

Dotarea personalului de pază;

Atribuțiile personalului de pază;

Obligațiile personalului de pază în timpul serviciului;

Documente specifice necesare executării și evidenței serviciului de pază și modelele acestora;

Instrucțiuni proprii specifice locului de muncă;

Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.
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Concursul constă în:
Proba scrisă – 13.10.2017, ora 900

Interviu – 16.10.2017, ora 1200

Afişarea rezultatelor – 16.10.2017, ora 1600

Depunerea contestaţiilor – 17.10.2017, între orele 1000 – 1300

Afişarea rezultatelor finale – 17.10.2017, ora 1500

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretariatul

comisiei în data de 11.10.2017, ora 1000.

Contestațiile acestei etape se fac miercuri, 11.10.2017 în intervalul orar 1100-1500.

Joi 12.10.2017, ora 1000 se afișează rezultatul contestațiilor la proba de selectare a dosarelor de înscriere.

In data de 13.10.2017 incepand cu ora 900 va avea loc proba scrisă a concursului .Aceasta dureaza două

ore. Intrarea în sala de concurs se face pe baza buletinului de identitate. Punctajul maxim este de 100 puncte.

Sunt declarați admisi la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Interviul va avea loc în data de 16.10.2017 începand cu ora 1200. Punctajul maxim este de

100 puncte. Sunt declarați admiși la această probă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă , interviu, luni 16.10.2017 ora 1600,

candidatele nemulțumite pot depune contestatie marți 17.10.2017 în intervalul orar 1000-1300. Contestațiile

formulate vor fi soluționate iar rezultatele finale vor fi afișate la sediul instituției- marți 17.10.2017 ora

1500.


