
Ec0 
ţ CO LOI tJ L CO P10 IVI ł C łVIfltrloał_In 
19 łt 40 str. Oituz, nr. 20, Mangalia, cod 905500, tel: 0241-751126 
• . jud. Constanţa, România fax: 0241-751126 

. - E-mail: eeomanec1vahoo.com 

Nr. .t.°LL..Lţ 

ANUNŢ 

Colegiul Economic Mangalia organizează concurs pentru ocuparea postului de PAZNIC în data de 
07.03.2023, 1 norniă/perioadă nedeterminată. 

Cererea de înscriere la concurs şi documentele solicitate la înscriere se depun Ia sediul unităţii şcolare în 
perioada 01.02.2023-15.02.2023. 

Relaţii suplimentare se obţin Ia secretariatul unităţii şcolare din Mangalia, str. Oituz, nr. 20, între orele 
9.00-12.00, telefon 0241/751126. 

Condiţiile generale de participare Ia concurs: poate candida persoana care îndeplineşte condiţiile 
prevăzute Ia art. 3 din Anexa Ia I-LG. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de oeupare 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 şi anume: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în Românią 

b) cunoaşte Iimba 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 medical de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi dupăcaz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru şăvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului oń 

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. 

Condiţii specifice de participare Ia concurs: 
Comyetente yrofesionale: 

• nivelul studiilor: studii generale, medii 
• Atestat de calificare profesională pentru exercitarea profesiei de Agent pază şi ordine 
• Disponibilitatea pentru muncă în toate sectoarele administrativ-gospodăreşti 

ComDetente personale: 
• însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă 

calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, capacitate de comunicare etc.); 
• fără antecedente penale; 
• apt din punct de vedere medical pentru specificul postului; 
• disponibilitate pentru program flexibil; 
• disponibilitate pentru îndeplínirea altor sarcini, altele decât cele trasate în fíşa postului, în limitele legii; 
• să nu fi avut sancţiuni disciplinare anterior. 



Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente 

a)cerere de înscriere Ia concurs adresată directorului Colegiului Economic, Mangalia; 
b)copia actului de identitate; 
c)copie certificat de naştere; 
d)copie certificat de căsătorie, după caz; 
e)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări; 
f)carnetul de muncă, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea 

studiilor, în copie; 
g)curriculum vitae; 
h) cazier j udiciar şi adeverinţă de integritate comportamentală; 
i)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu ceI mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medical de familie aI candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
Adeveńnţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.. 
Actele prevăzute Ia lit. b) - 1) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor 

cu acestea 

Notă: Nu se admit dosare incomplete 

Calendarul desfăşurării concursului: 

• Depunerea şi înregistrarea dosarelor 20.02.2023 27.02.2023 (9.00-13.00) 
• Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatului selecţiei: 28.02.2023, ora 12.00 
• Desfăşurarea probei scrise: 07.03.2023, ora 9.00 
• Susţinerea interviului: 07.03.2023, ora 11.00 
• Afişarea rezultatelor înainte de contestaţii: 07.03.2023, ora 12.00 
• Depunerea contestaţiilor: 07.03.2023 (12.00-14.00) 
• Rezultatul contestaţiilor: 07.03.2023, ora 15.00 
• Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 07.03.2023, ora 15.30 

Biblio2rďle: 

• Legea 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale cu completările şi modificările ulteńoare; 
• Legea nr. 333/2003, privind paza bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (publicată în Monitorul 

Oficial nr. 525/22.07.2003) completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/09.03.2005 (publicată în 
Monitorul Ofîcial nr. 205/10.03.2005) şi Legea nr. 9/2007 (publicată în Monitorul Oficial nr. 
30/17.01.2007) completată prin Legea nr. 40/09.03.2010 (publicată în Monitorul Oficial nr. 
153/09.03.2010) 

• Hotărârea nr. 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute Ia art. 69 
din Legea nr. 333/2003 pńvind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (publicată 
în Monitorul Oficial nr. 722/10.08.2004) modiflcată de Hotărârea Guvernului nr. 1698/2005 (publicată în 
Monitorul Oflcial nr. 1183/28.12.2005) 

• Legea nr. 53/2003 Codul muncii cu modiücările şi completările ulterioare 
• Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare 
• OMEN nr. 4183/04.07.2022 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 
• Legea 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă; 
• Legea 307/2006 privind apărarea împot 
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