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COLEGIUL ANGHEL SALIGNY ” TULCEA
anunţă scoaterea la concurs
a funcţiilor contractuale vacante de muncitor calificat fochist 1 post si paznic - 4 posturi
Colegiul ”Anghel Saligny ” Tulcea organizează, în data de 22
noiembrie , ora 10°°, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată,
a funcţiei contractuale vacante de muncitor califcat fochist si un post
paznic , din cadrul compartimentului administrativ.
Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 a1
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23
martie 2011, cu modifcările 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 specifce potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată defnitiv 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.
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CONDITIILE SPECIFICE necesare în vederea participării la concurs şi
a ocupării funcţiei contractuale, conform art. 4 al Regulamentului-cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu
modifcările şi completările ulterioare, sunt:
1. Pentru functia de muncitor calificat –fochist
- a). studii: Scoala profesionala/ liceu
b) vechime efectiva in domeniu 3 ani;
- c) autorizatie fochist
.
Bibliografie:
1. Legea nr. 53 / 2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr. 319 / 2006 a securitatii si sanatatii în muncă – capitolul IV
4.
Prescriptii tehnice ISCIR – Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea,
instalarea, exploatarea, verificarea tehnica si repararea cazanelor de apa calda si a cazanelor
de abur de joasa presiune.
5. Fisa postului de fochist
Tematica :
Candidatii trebuie sa probeze cunostinte si competente in
domeniile propuse care
sa vizeze urmatoarele aspecte:
- alcatuirea instalatiilor
- exploatarea si intretinerea instalatiilor
- interventii pentru rezolvarea unor defecte si avarii
- scule, dispozitive, aparate si utilaje in domeniile mentionate
2.Pentru functia de paznic
- studii : 10 clase/liceu
- să fie atestat profesional conform Legii 333/2003 ( certificat calificare agent paza,
atestat agent paza si protectie)
Bibliografie:
1. Legea nr. 53 / 2003 – Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protectia
persoanelor,republicată, cu modificările și completările ulterioare
3. Hotararea Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor și protectia
persoanelor, republicata , cu modificarile și completarile ulterioare.
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4. Legea nr.307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, republicata , cu modificările
și completarile ulterioare
5. Fisa postului de paznic
Tematica:
Personalul de paza(componenta, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persona
care urmeaza să indeplinească atribuíile de pază sau protective
Dotarea personalului de paza
Atributiile personalului de paza
Obligatiile personalului de paza in timpul serviciului
Documente specific necesare executarii evidentei serviciului de paza și modelele
acestora
Instructiuni proprii specifice locului de muncă
Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.
Dosarul de inscriere la concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru 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, pentru înscrierea la concurs,
candidaţii vor prezenta la secretariatul unităţii, dosarul de concurs care va
conţine următoarele documente:
1)cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei
publice organizatoare;
2)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, după caz;
3)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte
care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifce ale postului
solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
4)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea
în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie și/sau
raportul Revisal;
5)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează;
6)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
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concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate;
7)C u rr i c u l u m v i t a e .
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, in clar, numărul,
data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus o
declaraţie pe proprie 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.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul
de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea, vor f
prezentate şi în original în vederea verifcării conformităţii copiilor cu
acestea.
Probele de concurs:
a) selecţia dosarelor;
b) probă scrisă/proba practica
c)interviul.

Calendarul de desfășurare a concursului:
Nr
cr
Activităţi
t
Publicare anunt , pe site-ul unității și
1
avizier
Depunerea dosarelor de concurs la
2
secretariatul unității
Selecţia dosarelor de către membrii
3
Comisiei de examen/concurs
4 Afşarea rezultatelor selecţiei dosarelor
Depunerea contestaţiilor la proba de
5
selecție a dosarelor
6 Afşarea rezultatelor soluţionării
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Data

Ora

5.11.2017

9,00

0617.11.2017

8,00-14,00

20.11.2017

9,00

20.11.2017

12,00

21.11.2017

9,,00-12,00

21.11.2017

14,00
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contestaţiilor
7

Susţinerea probei scrise /practice

22.11.2017

10,00

8

Afşarea rezultatelor probei scrise /practica

22.11.2017

9

Depunerea contestaţiilor la proba scrisă

22.11.2017

15,00
15,0016,00

Afşarea rezultatelor soluţionării
contestaţiilor probei scrise
11 Susţinerea interviului
10

23.11.2017

9,00

24.11.2017

10,00

12 Afşarea rezultatelor interviului
Depunerea contestațiilor – rezultate
13
interviu
14 Afsarea solutionarii contestatiei la interviu

24.11.2017

24.11.2017

12,00
13,0015,00
17,00

15 AFISARE REZULTATE FINALE

25.11.2017

9,00

24.11.2017

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului ”Anghel Saligny
” Tulcea, la secretariat telefon 534238 și/sau www.gsastl.ro
DIRECTOR,
Prof. Nistor NĂPARU
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