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Colegiul de ArtI "Ciprian Porumbescu" Suceava, Jude{ul Suceava orgtnizeazd concurs

pentru ocuparea pe perioada nedeterminatl a func{iei contractuale de execu{ie vacante, respectiv:

' Portar, Studii generale medii - 1 post, vechime in specialitatea postului - minimum

3 ani, atestat ,ragent de securitate,'.

Concursul se va desflEura la sediul Colegiului de ArtI "Ciprian Porumbescu,. cu sediul in Suceava,

str. Curtea Domneascl nr.8 astfel :

inscrierea la concurs - 28 septembrie - 8 octombrie 2021, ora 14.00

Selecfia dosarelor - 11 octombrie, ora 14

Proba scrisi

Interviul
- 19 octombrie 2021, ora 10.00

- 19 octombrie202l, ora 12.00

Termenul de depunere a dosarelor de concurs 28 septembrie - 8 octombrie 2021, ora 14.00 in
intervalul orar 12-15 la secretariatul Colegiului de ArtI "Ciprian Porumbescu., cu sediul in
Suceava, str. Curtea Domneascl nr. 8, persoantr de contact, secretar Dragomir Carmen Liliana, tet.

0230/s20990.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candida{ii trebuie sI
indeplineasci urmtrtoarele condi{ii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotlrirea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificlrile qi completlrile ulterioare:

' a) are cetl{enia rom6nI, cettr{enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

apar{inf,nd Spa{iului Economic European qi domiciliul in Romf,nia;
. b) cunoaqte limba romAn[, scris qi vorbit;
. c) are virsta miniml reglementatl de prevederile legale;

' d) are capacitate deplinl de exerci{iu;
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e) are o stare de slnltate corespunzitoare postului pentru care candideazi, atestatipebaza

adeverin(ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit[{ile sanitare abilitate;

f) indeplineqte condi{iile de studii qi, dupi caz, de vechime sau alte condi{ii specifice potrivit

cerin(elor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnati definitiv pentru slvffrqirea unei infrac{iuni contra umanitl{ii, contra

statului ori contra autoriti(ii, de serviciu sau in legiturl cu serviciul, care impiedicl

inllptuirea justi{iei, de fals ori a unor fapte de corup(ie sau a unei infrac{iuni sivf,rqite cu

inten{ie, care ar face-o incompatibill cu exercitarea func{iei, cu excep{ia situa{iei in care a

intervenit reabilitarea.
Ji!

Condi{iile specifice necesarein vederea participlrii la concurs qi a ocuplrii func{iei contractuale sunt:

. studii generale, medii;

vechime in muncl - minimum 5 ani;

vechime in specialitatea postului - minim 3 ani;

absolvent(tr) al cursului de calificare de baza ,,agent de securitate (pazi)" cu

exercitarea ocupafiei de agent de securitate (paz[).
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Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare

a unui post vacant sau temporar vacant corespunzitor func(iilor contractuale qi a criteriilor de

promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual diii

sectorul bugetar plStit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candida{ii vor prezenta un

dosar de concurs care va con(ine urmitoarele documente:

1. cererea de inscriere la concurs adresatl conducltorului autoritl{ii sau institufiei publice

organizatoare; iLr

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestl identitatea, potrivit legii, dupi caz;

3. copiile documentelor care str ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care atestl efectuarea unor

specializlri, precum qi copiile documentelor care atestl indeplinirea condi(iilor specifice aiii

postului solicitate de autoritatea sau institu{ia publictr; L1

4. carnetul de muncl sau, dupd caz, adeverin{ele care atestl vechimea in munctr, in meserie qi/saii

in specialitatea studiilor, in copie; : i'

5. cazierul judiciar sau o declara{ie pe propria rlspundere ci nu are antecedente penale care

s5-l faci incompatibil cu func{ia pentru care candideaz5;
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6. adeverin{I medicalS care str ateste starea de strntrtate corespunzltoare eliberati cu cel mult 6

luni anterior derultrrii concursului de cltre medicul de familie al candidatului sau de cltre

uniti{ile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

Adeverin{a care atesti starea de s5nltate con{ine, in clar, numlrul, data, numele

emitentului Ei calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul SInItI{ii.

. Cgpia actului de identitate, copiile documentelor de studii Ei carnetul de muncl sau, dupi

caz, adeverin{ele care atestl vechimea vor fi prezentate qi in original in vederea verificirii
.conformit[(ii copiilor cu acestea.

Concursul se va desfdgura la sediul Colegiului de Arti " Ciprian Porumbescu" cu sediul iii
Suceava, str. Curtea Domneasctr nr. $ Suceava.

Detalii privind condifiile specifice 9i bibliografia de concurs sunt disponibile accesind pagina

oficialtr. Relafii suplimentare se pot ob(ine la sediul Colegiului de Arti "Ciprian Porumbescu" cu

sediul in Suceava, str. Curtea Domneasci nr. 8,

Eventualele contesta{ii se depun in data de 19.10.2021 pana la ora 11.30.

La interviu participl numai candida{ii care au ob{inut nota 5.oo la proba scrisl.
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Rezultatul final este media aritmetica intre nota la proba scristr si nota de la interviu si trebuie sa fie
minim S(cinci). : rl

Bejinaru

Bibliografia:

1. LEGEA nr. 333 I 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor qi protecfia persoanelor,

republicatl - MONITORUL OFICIAL nr. l89l 2014, cu modificlrile qi completlrile ulterioare

2. HOTARAREA GLMRNULUI nr. 301 I 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor gi protecfia persoanelor

- MONITORUL OFICIAL nr. 335 12012, cu modificlrile qi completirile ulterioare.
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3.LEGEA NR s19 t 2006 - A sECURrrATrr $r sANArATrr iN MUNCA, ACTUALTzATA cu
vronmrcARrl,E $r coMPLETi'nrlB ULTERIOARB,

- Cap. IV - Obliga(iile lucrtrtorilor;

4.LEGEA NR. 477 I 2OO4 PRIvIND coDUL DE CoNDUITA A PERsoNALULUI

CONTRACTUAL DIN AUTOruTAITT,E $I INSTITUTIILE PUBLICE:

- Cap. II - Norme generale de conduitl profesional5 a personalului contractual, art.7,

s.LEGEA 5] / 2OO3 ACTUALIZATA - CODUL MUNCII ,,RASPUNDEREA DISCIPLINAnA.
(ART.247 - ART.252)
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