
 

 

 

 

ANUNȚ 

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic 

în data de 02.10.2017 
 

 

Secțiunea I 

a. Condiţii ocupare post, conform HG 1027/2014: 

a) cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaştere limba română, scris şi vorbit; 

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) capacitate deplină de exerciţiu; 

e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplinere condiţii de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

g) fără condamnare definitivă 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. Condiţii specifice de participare la concurs: 

- nivelul studiilor: şcoală profesională / liceu 

- certificat de calificare profesională Agent pază şi ordine 

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 2 ani 

- disponibilitate pentru program prelungit în situaţii speciale 

- abilităţi de comunicare şi relaţionare   

 

          Secțiunea II 

 

 Dosarul de concurs: 

a. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității sau instituției publice 

organizatoare; 

Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” 
 

Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 12, Sector 3, Bucureşti  

Tel: 021.340.04.40.  Fax: 021.340.00.21 

E-mail: liceulteoreticnichitastanescu@yahoo.com 



b. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

c. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice; 

d. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau , după caz, o adeverință care să 

ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor; 

e. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

f. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului 

și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății  

g. Curriculum vitae 

 

- În cazul documentului prevăzut la secțiunea II lit.e), candidatul declarat admis la 

selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul 

cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

- Actele prevăzute la secțiunea II lit. b), c) și h) vor fi prezentate și în original în vederea 

verificării conformității copiilor cu acestea. 

 

  Secțiunea III 

 Probele de concurs: 

- Proba scrisă  va avea loc în data de 02.10.2017, orele 9.00 – 12.00 la sediul Liceului 

Teoretic ”Nichita Stănescu” 

- Interviul va avea loc în data de 03.10.2017, ora 11.00 la sediul Liceului Teoretic  

”Nichita Stănescu” 

Bibliografie: Legea 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor 

 

      Dosarele pentru participare la concurs se depun la sediul Liceului Teoretic  

”Nichita Stănescu” până la data de 21.09.2017, ora 12.00. 

       Persoana de contact – secretarul unităţii. 

 

 

 

DIRECTOR, 

Sandu Ana - Florentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


