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ANUNȚ
PRIVIND OCUPAREA UNUI POST VACANT DE PAZNIC
PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
Colegiul Național Bilingv„George Coşbuc”, cu sediul în Bucureşti,
strada Olari, nr. 29-31, Sector 2, organizează în data de 3 martie 2017, ora
10.00, concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic , studii medii,
vechime 3 ani, atestat ,,agent de securitate”, pe perioadă nedeterminată.
Înscrierile se fac la sediul instituţiei, serviciul secretariat, în perioada
13 februarie 2017 - 27 februarie 2017 (în zilele lucrătoare), în intervalul orar
10:00 - 14:00.
Informaţiile se pot obţine la telefonul: 021/2528080.
CONCURSUL CONSTĂ ÎN :
- SELECŢIA DOSARELOR – 28 FEBRUARIE 2017
- PROBA SCRISĂ – 3 MARTIE 2017 ORA 10.00
- PROBA PRACTICĂ – 7 MARTIE 2017 ORA 10.00
- INTERVIU – 9 MARTIE 2017 ORA 10.00
- AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE 10 MARTIE 2017
ORA 10.00

CONDUCEREA,
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ORGANIZAREA CONCURSULUI PRIVIND OCUPAREA UNUI
POST VACANT DE PAZNIC
ÎNSCRIERI: 13-27 februarie 2017 (zile lucratoare), între orele 10:00 - 14:00.
1 MARTIE 2017 ORA 18.00 AFIŞAREA REZULTATULUI SELECŢIEI
DOSARELOR
PROBA SCRISĂ: 100 de puncte
3 MARTIE 2017 ORA 10.00
3 MARTIE 2017 ORA 18 00 AFIŞAREA REZULTATELOR
6 MARTIE 2017 – CONTESTAȚII PROBA SCRISĂ 10.00-12.00
6 MARTIE 2017 – AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII PROBA
SCRISĂ ORA 16.00
PROBA PRACTICĂ : 100 de puncte
7 MARTIE 2017
7 MARTIE 2017
8 MARTIE 2017
CONTESTAŢII
8 MARTIE 2017
CONTESTAŢII

ORA 10.00
ORA 12.00 AFIŞAREA REZULTATELOR
ORA 10.00 DEPUNEREA EVENTUALELOR
ORA 16.00 AFIŞAREA REZULTATELOR LA

INTERVIUL: 100 de puncte
9 MARTIE 2017 ORA 10.00
9 MARTIE 2017 ORA 12.00 AFIŞAREA REZULTATELOR
10 MARTIE 2017 ORA 10.00 AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE
SE POT PREZENTA LA URMĂTOAREA PROBĂ NUMAI CANDIDAŢII
CARE AU OBŢINUT MINIM 50 DE PUNCTE LA PROBA PRECEDENTĂ

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte următoarele
condiţii:
Condiţii generale
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale UE sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are starea de sanatate corespunzătoare postului, atestată de adeverinţa
medicală anexată la dosarul de înscriere;
- nu a fost condamnat definitiv 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.
- indeplineste conditiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiții
specific potrivit cerințelor postului scos la concurs.
Condiţii specifice postului de paznic
- Studii medii;
- Vechime de minim 3 ani;
- Atestat agent de pază
- Forța și rezistența fizică
- Inteligența practică (sesizare rapidă și soluționarea defecțiunilor mecanice
sau de organizare a locului de muncă)
- Disciplina, punctualitate, spirit de echipă
- Capacitatea de a-și asuma răspunderi

ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI

- Cunoașterea specificului unității, obiectul de activitate, locurile și punctele cu
acces limitat;
- Să realizeze intervenţia operativă pentru evitarea sau curmarea unor acte de
indisciplină ce ar putea interveni din afară ori dinăuntrul obiectivului ori ca urmare
a unor pericole determinate de calamităţi naturale ori cazuri fortuite;
- Să asigure respectarea principiilor de bază care permit desfășurarea unei activităţi
corespunzătoare: să nu doarmă în post , să nu se uite la TV.
- Să nu acţioneze în forţă decât dacă toate celelalte metode şi procedee nu au dat
rezultate sau atunci când acţiunile de atac se săvârşesc prin surprindere;
- Să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea
indatoririlor ce îi revin, să nu fie sub influenţa alcoolului, să nu introducă şi să nu
consume băuturi alcoolice în timpul serviciului.
- La efectuarea schimbului se verifică de către agentii de pază toate echipamentele
existente în post, după care se consemnează în registrul de procese verbale;
- Să păzească cu vigilenţă obiectivul şi bunurile primite în pază şi să asigure
integritatea acestora;
- Să cunoască prevederile legale privind accesul în obiectiv şi regulile stabilite în
planul de pază;
- Să cunoască personalul din conducerea unităţii beneficiare;
- Să ia toate măsurile ce decurg din Legea 307/2006 pentru prevenirea producerii
de incendii, explozii, inundaţii, verificând existenţa unor surse ce le-ar putea
declanșa. La izbucnirea unui incendiu sau în caz de calamitate naturală să
încunoștințeze de îndată organele abilitate precum și conducerea

DOCUMENTE
NECESARE LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE
- Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;
- Copie carte de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
- Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor apecializări, copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice;
- Copia carnetului de muncă, sau, după caz o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă, în meserie;
- Raport REVISAL;
- Cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care depune la
înscriere 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;
- Curriculum vitae;
- Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni, anterior
derulării concursului, de medicul de familie al candidatului;
Actele depuse la dosarul de înscriere, în copie, vor fi prezentate şi în
original, în vederea verificării.

TEMATICA CONCURSULUI

TEMA1: SISTEMUL DE PAZĂ ŞI DISPOZITIVUL DE PAZĂ
TEMA 2: MIJLOACE TEHNICE FOLOSITE ÎN PAZĂ
TEMA3: POSTUL ŞI AGENTUL DE PAZĂ
TEMA 4 : OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PERSONALULUI DE PAZĂ
TEMA 5: ATRIBUŢIILE ŞI RĂSPUNDERILE PERSONALULUI DIN
SERVICIUL DE PAZĂ
TEMA 6: DOCUMENTELE SPECIFICE NECESARE EXECUTĂRII ŞI
EVIDENŢEI SERVICIULUI DE PAZĂ ŞI MODUL DE UTILIZARE A
ACESTORA
TEMA 7: ACCESUL ÎN OBIECTIV, LEGITIMAREA PERSOANELOR,
TEMA 8: PRINCIPALELE REGULI ŞI NORME DE COMPORTAMENT ALE
AGENTULUI DE PAZĂ

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a postului de paznic
- LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor (cap. 2 sectiunea II)
- HOTĂRÂREA nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată conf. HG 1002/23.12.2015)
- LEGEA 319/14.07.2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.

