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Colegiul Na{ional "Vasile Alecsandri" din Galafi

scoate la concurs 2 posturi vacante de paznic pe perioadi nedeterminati"

Organizarea gi desfbgurarea concursului se fac in conformitate cu articolul 1, aliniatul (1)
aprobat de HG 28612011 - Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant corespunzdtor funcliilor contractuale qi a criteriilor de promovare in
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
platit din fonduri publice, modificat qi completat de HG 102712017 , anun! de concurs pentru post
contractual"

Dosarul complet se depune la secretariatul Colegiului Nalional "Vasile Alecsandri" din
Gala{i, situat in Galafi, strada Nicolae Bdlcescu, nr. 47, in zilele lucrdtoare din perioada 24
septembrie - 7 octombrie 2020, in intervalul orar zilnic 1l:00 - l5:00.

Date contact qi detalii: telefon 0236411688, la sediul unitAtii si la adresa de mail
secretariat@cnva.eu

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidatul trebuie sd indeplineascd urmdtoarele
condifii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotdr6rea Guvemului nr.
286 din 23 martie 2011, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare:
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a) are cetdlenia rorndn6, cetdlenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparlinAnd Spaliului Economic European gi domiciliul in Rom6nia;
b) cunoaEte limba romAnd, scris gi vorbit;
c) are vArsta minimd reglementatd de prevederile legale;
d) are capacitate deplind de exercifiu;
e) are o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazd,, atestatdpe
baza adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare
abilitate;
f) indeplineqte condiliile de studii qi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice
potrivit cerinlelor postului scos la concurs;

. g) nu a fost condamnat definitiv pentru sdvdrqirea unei infracliuni contra umanitAlii,
contra statului ori contra autoritdlii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care
impiedicd infrptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracliuni
sdvdrqite cu intenlie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funcfiei, cu exceplia
situaliei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de pgrticipare la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de paznic - 2
posturi, in cadrul compartimentului tehnic administrativ:

a) studii medii
b) vechimea minima in muncd - 3 ani



absolvirea cursului de calificare profesionalb "Agent de pazd" I "Agent de securitate" cu

atestat eliberat conform L 33312003 privind paza obiectivelor, bunurilor. valorilor qi

protec{ia persoanelor, cu modificdrile qi completdrile ulterioare
nu deline decizie de pensionare.

Concursul se va organiza conform calendarului urmitor:

. 15 octombrie 2020, ora 09"00 probd scrisd;

. 16 octombrie 2020, ora 10.00 interviu

I)osarele de inscriere vor cuprinde urmitoarele documente:

1" Cerere de inscriere la concurs adresatd conducdtorului unitdlii sau institu{iei publice

organizatoare;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupd

caz.

3" Copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care atesta efectuarea

unor speci alizdri, precum qi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor
specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau institulia publicS.

4. Copia carnetului de munca sau dupd eaz, adeverinJele care atestb vechimea in munc6, in
meserie qi /sau in specialitatea studiilor, in copie.

5. Cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale care

sa-l facd incompatibil cu funclia pentru care candideazd.

6. Adeverinla medicala care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare. eliberatd cu cel mult
6 luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de cdtre

unitdlile sanitare abilitate cu men{iuneao'apt pentru angajare post paznic".
7. Curriculum Vitae, model European.

Adeverinla care atestd starea de sdndtate confine, in clar, numdrul, data, numele emitentului

Ei calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sdndtdfii.

in cazul in care candidatul depune o declaralie pe proprie rdspundere ci nu are antecedente

penale, in cazul in care este declarat admis la seleclia dosarelor, acesta are obligalia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tdrziu pdnd la data

desfbEurdrii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii Ei carnetul de muncd sau, dupd

caz, adeverinlele care atestd vechimea vor fi prezentate qi in original in vederea verificdrii
conformitdlii copiilor cu acestea.

inscrierile se fac la secretariatul colegiului pdnd la data de 7 octombrre2020 - ora 15,00.

Desfasurarea concursului :

Concursul constd in parcurgerea urm[toarelor etape:

Seleclia dosarelor - admis/respins ;

Proba scrisd - punctajul maxim este de 100 puncte qi are o pondere de 60Yo

Proba de interviu - punctajul maxim este de 100 puncte qi are o pondere de 40o/o
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Punctajul final al candidatului se calculeazd ca medie aritmeticd ponderatd a punctajelor
obtinute la cele 2 probe ;
Se pot prezenta la urmatoarea etapd, numai candida{ii declarali admisi la proba precedent[;
Se considerd admis la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de execu{ie,
candidatul care a ob{inut cel mai mare punctaj dintre candida}ii care au concurat pentru
acest post.

Calendarul concursului de ocupare pentru postul de muncitor de intre{inere.

Director,

Prof. Zamfir R

Dat5 Intervalul orar Etapl concurs
14 octombrie2020 12:00 Selectia dosarelor
14 octombrie2020 13:30 Afisare rezultatelor de la selectia dosarelor
14 octombrie2020 13:30 - 14:00 Depunerea contestatiilor privind selectia dosarelor
14 octombrie2020 16:00 Afiqarea rezultatelor de la contestafiile privind

seleclia dosarelor
15 octombrie 2020 09:00 - 10:00 Sustinerea nrobei scrise
15 octombrie 2020 12:00 Afisarea rezultatelor la proba scrisd
15 octombrie2l2} 12:00 - 13:00 Depunerea contestatiilor privind proba scrisd
15 octombrie2020 15:00 Afigarea rezultatelor de la contestaliile privind proba

scrisd
16 octombrre2020 10:00 Sustinerea interviului
16 octombrie2020 12:00 Afisarea rezultatelor la proba interviului
l6 octombne2020 l6:00 Afisarea rezultatelor finale
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Bibliografie pentru examenul de ocupare a postului vacant de paznic :

1. Legea nr 333 din 2003 (actualizat[) privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor gi proteclia persoanelor;

2, H.G. nr. 30112012 (actualizatd) pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare aLegeanr 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor qi

protec{ia persoanelor;
3. Legea nr.307 din 2006 privind apdrarea impotriva incendiilor;
4. Legea nr.477 din 2004 privind codul de conduitd a personalului contractual din

autoritAfle gi institufiile publice - Cap. II - Norme generale de conduitd
profesionald a personalului contractual , art. 7;

5. Legea nr" 319 din 2006 a privind sdndtatea qi securitatea muncii cu modificdrile qi

completdrile ulterioare - Cap. IV - Obligaliile lucrdtorilor;
6, H.G" nr. 142512006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii securitAlii 9i sdndtdfii in muncd nr.31912006 cu modificdrile qi

completdrile ulterioare ;

7 " Legea nr.5312003 - Codul muncii, republicatd - Titlul XI, Cap. II - Rdspunderea

disciplinard art. 247 -252, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

8" Ordinul MENC$ m.507912016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de

organizare gi funclionare a unitdlilor de invdJdmint preuniversitar (Titlul IV,
capitolul III, IV qi v; Titlul vI, capitolul III, Secliunea I)

Tematica pentru examenul ocupare a postului de paznic :

1. PAZA CU POLITI$TI LOCALI $I PAZA PROPRIE

2. ATRIBUTIILE PERSONALULUI DE PAZA

3. APARAREA IVTPOTNIVA INCENDIILOR
4, REGULAMENTUL DE ORGANIZARE, $I FLINCTIONARE A UNITATILOR DE
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