
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “BANATUL” TIMISOARA  

STR. F.C. RIPENSIA NR.29     

 

 

ANUNŢ CONCURS  POST PAZNIC I M 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “BANATUL” TIMISOARA  

organizează concurs in data de 07.08.2017 

 pentru  ocuparea postului de paznic  1,00 normă perioada nedeterminata  

 

Condiţii generale şi specifice necesare pentru ocupare a postului : 

 

 studii: 10 clase + atestat de agent de ordine şi pază/agent de Securitate;  

 disponibilitate pentru program de lucru  (între orele 06.00 – 22.00; 22,00-06,00) și în zilele de 

sâmbătă și duminică;  

 competenţe/cunoștințe în administrarea bunurilor materiale;  

 experienţă profesională;  

 vechime în specialitatea necesară exercitării funcţiei:;  

 domiciliul în municipiul Timisoara sau localităţile apropiate;  

 experiența în domeniu ;  

 

BIBLIOGRAFIE : 

 

       1. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu 

completările şi modificările ulterioare  

       2.  Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual.  

       3.  Legea nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale.  

 

PRINCIPALELE  ATRIBUȚII  ALE  POSTURILOR : sunt stabilite în fișele postului, care se găsesc la 

secretariatul unității de învățământ. 

DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VOR CUPRINDE:  

 cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității (modelul se găseşte la Secretariat);  

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

 copia certificatului de naştere şi certificatului de căsătorie;  

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 

postului solicitate de instituția publică;  

 copie carte de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă(REVISAL), în 

meserie și/sau în specialitatea studiilor;  

 cazierul judiciar, în original, sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;  

 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 

sanitare abilitate (adeverinţa conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii); 

 caracterizare de la ultimul loc de muncă (dacă e cazul).   

 Curriculum vitae – format European. 

 

Nu se acceptă depunerea dosarelor incomplete. 
 



 Etapele desfășurării concursului:  
 

 Selecţia dosarelor –  03.08.2017  

 Afişarea rezultatelor – 04.08.2017 ora 14,00 

 Proba scrisă în data de  07.08.2017  ora 10,00 la sediul liceului 

 Interviu – 07.08.2016  

 Afişarea rezultatelor 08.08.2017 ora 14,00 

 Depunerea contestaţiilor – 08.08.2017 ora 14,00-15,00 

 Afişarea rezultatelor finale dupa contestatii – 10.08.2017  

 
 

OBSERVAȚII:  

 

       Candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs 

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

 

    Dosarele pentru participare la concurs se vor depune la sediul Liceului cu Program Sportiv „Banatul”, 

Str. F.C. Ripensia, nr.29,  din data de 26.07.2017 până la data de 28.07.2017, ora 14,00.  

 

Informaţii suplimentare se pot obține la secretariatul școlii sau la telefon : 0256/489153.  

 

 

 

 

 

 

Director,  

Prof. Rosenblum Calin 


