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ANUNŢ  

Colegiul Economic Gheorghe Chiţu Craiova organizeaza concurs lexamen pentru 

ocuparea următoarelor posturi contractuale de executie, categoria personal nedidactic: 

1. Un post paznic, 1 normă, post yiţ  contractual pe durată  nedeterminată  
Conditii specifice pentru participare la concurs pentru postul de paznic: 

• studii Iiceale/ coaIă  profesională; 
• vechimea în specialitate constituie avantaj; 

• disponibilitate pentru program flexibil; 
• atestat pază  
• disponibilitate de a lucra în ture (12 ore/ tură  - ore de zi şi ore de noapte); 
• disponibilitatea de a Iucra sâmbăta, duminica i sărbători Iegale; 

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente: 
a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice 
organizatoare, în care se vor menţiona actele cuprinse în dosarul de înscriere; 
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit Iegii, 
dupa 	 caz; 
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea 
unor specializari, precum si copiile documeritelor care atesta indeplinirea conditiilor specif1ce 
ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica; 
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie 
si/sau in specialitatea studii1,. in copie; 
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care 
sa-1 faca incompatibii cu funcLia pentru care candideaza; nu a fost condamnată  def1nitiv pentru 
săvârirea unei infracţiuni contra.umanitătii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură  cu serviciul, care impedică  înfăptuireajustitiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau 
a unei infracţiuni săvârite cu iritnţie, care ar face-o incompatibilă  cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 
luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie aI candidatului sau de catre 
unitatile sanitare abilitate; 
g)curriculum vitae; 
h)recomandare de Ia ultimul loc de muncă/ studii 

Conditii generale de ocupare a posturilor sunt ccie prevăzute de Art. 3 din 
Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale irnediat superioare a personaiului contractual din 
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sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare: 
a)are cetatenia romana. cetatenie a altor srate membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit; 
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale; 
d)are capacitate deplina de exercitiu; 
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit 
cerintelor postului scos la concurs; 
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra 
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea 
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar 
face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. 

NOTĂ: 

Conform HG 286/2011 sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au 
obţinut minim 50 de puncte Ia probele scrisă  i practică ; 

Documentele vor fi aduse îndosariate în ordinea menţionată  într-un 
dosar cu şină. 

PREEDINTE COMISIE CONCURS, 
PROF. STANCU 	. 	CRISTIAN - 
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CALENDARUL CONCURSULUI 

Concursul se va desfăşura Ia sediul Colegiuiui Economic ,,Gheorghe Chiţu, str. Brestei, nr. 10, 
Craiova, conform următoruiui calendar: 

Nr crt  Etapa de concurs Data/ Perioada Observaţii 
Depunerea dosarelor 28.06.202 1 -09.07.202 1 Lasecretariatul 

unitaţii in 
intervalul orar 
12°°-14°°  

2.  Selecţia dosarelor 12.07.2021 
Afişarea rezultatelor în urma selecţ iei 
dosarelor 

1 2.07.202 1, până  la ora Pagina WEB/ 
a 

Depunere contestaţii Până  la data de 
13.07.2021, ora 12°°  

La sediul unităţii 

Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor 
depuse la etapa de selecţ ie a dosarelor 

13.07.2021, ora 15°°  Pagina WEB/ 
avizierul unităţii 

3.  Proba scrisă  14.07.2021, ora 9°°  La sediul unităţii 
Afişarea rezultatelor Ia proba scrisă  15.07.2021, ora 9°°  Pagina WEB/ 

avizierul unităţii 
Depunerea contestaţiilor în urma 
rezu Itatelor probe i scri se 

1 5.07.202 1, între orele 
0900_ î 200 

La sediul unităţii 

Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor 
depuse la proba scrisă  

15.07.2021, ora 15°°  Pagina WEB/ 
avizierul unităţii 

4.  Proba .ractică  16.07.2021, ora 9°°  La sediul unităţii 
Afişarea rezultatelor la proba practică  16.07.2021, ora 12°°  Pagina WEB/ 

avizierul unităţii 
Depunerea contestaţiilor în urrna 
rezultatelor probei scrise 

16.07.2021, între orele 
1200_1400  

La sediul unităţii 

Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor 
de.use la proba scrisă  

1 6.07.202 l, ora 1 5°°  Pagina WEB/ 
avizierul unităţii 

5.  Proba de interviu 19.07.2021, ora La sediul unităţii 
Afişarea rezultatelor la proba de interviu 1 9.07.202 1, până  la ora 

12°°  
Pagina WEB/ 
avizierul unită ii 

Depunerea contetaţiiIor în urma 
rczultatelor probei de interviu 

1 907.202 l ,până  Ia ora 
1400  

La sediul unităţii 

Afişarea rezultatelor în urma contestaţ iiior 
depuse la proba de interviu 	 i 

1 9.07.202 1, ora 1 5°°  Pagina WEB/ 
avizierul unităţii 
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6. Afişarea rezultatelor finale 1 9.07.202 1, ora 1 50°  Pagina WEB/ 
avizierul unităţii 

Dosareie de concurs se vor depune la secretariatul Colegiului Economic Gheorghe Chiţu diri 
Craiova, str. Brestei, nr. 10. 

Pentru informatii suplimentare puteti sa ne contactati Ia telefon 0351/804904. 

Notă: În zilele de 28, 29, 30 iunie 2021 candidaţii vor depune dosarele în intevalul 
orar 1500_1700. 
Preedinte comisie concurs, 
Prof. Stancu - Filipescu Cristian 



TEMATICĂ  şI BIBL1OGRAFIE CONCURS 

PENTRU OCUPAREA POSTULUi DE PAZNIC 

TEMATICĂ  

• Să  legitimeze elevii la intrarea acestora în şcoală  şi să  nu permită  

pă răsirea ncintei şcoiii de către elevi,în timpul programului şcolar,decât 

pe baza biletelor de voie semnate de diriginţ t sau conducerea şcolii. 

• Să  legîtimeze orice persoană  stră ină  de unitatea şcolară  care solicită  

accesul în şcoală  şi să  menţ ioneze în registrul de evidenţă  datele 

referitoare la identitatea persoanelor respecttve. 

• Să  respecte cu stricteţe atribuţiile personalului de pază  menţ ionate în 

registrul de procese verbale de predare a schimbului. 

• Să  verifice lafi•ecareshimb de tură  punctele vulnerabile din incinta şcolii 

,menţioneîr1 opisul dnregistrul de procese verbale 

• Să  colaboreze cu organele de pază  din cadrul poiiţiei conform Legii nr.23 

/ 1996. 

• Să  întreţ ină  curăţenia în curtea şcolii până  a intrarea principală  ş i în faţa 

şcolii pe lungimea faţadei, până  la şosea. 

• Cu acceptul personal îndeplineşte orice aJte sarcini încredinţate de 

conducerea şcolii ,dacă  acestea nu contravin Jegislaţiei. 

BIBLIOGRAFJE:  

LEGEA NR.333/O8.07.2003 - PRIVFND PAZA OBIECTIVELOR, BUNURILOR, 
VALORILOR SI PROTECŢIA PERSOANELOR - cu modificările şi completările ulterioare; 

î1 HOTĂRÂREA DE GUVERN NR.301/1 1.04.2012 PENTRU APROBAREANORMELOR 
METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR.333/ 08.07.2003 - PRIVFND PAZA 
OBIECTIVELOR, BUNURILOR, VALORILOR şI PROTECTIA PERSOANELOR; 

LEGEA NR.3 I 9/2006 A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ; 

îi LEGEA NR.307/12.072006 PRIVFND APĂRAREA ÎMPOTRIVA FNCENDIILOR; 

îi ORDIN NR.163/28.02.2007 PENTRU APROBAREA NORMELOR GENERALE DE 
APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDI1LOR 

îi LEGEA NR.481/08.1 1.2004 PRIVIND PROTECŢIA CIVILĂ; 

Lî LEGEA NR.212/ 24.05.2006 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII 
NR.481/ 2004 PRIVIND PROTECTIA CIV1FĂ  


