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Anunț concurs pentru post contract

COLEGIUL NATIONAL „LIVIU REBREANU” cu sediul în BISTRITA, bd.
REPUBLICII nr. 8, județul BISTRITA NASAUD, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011,
modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului: PAZNIC NOAPTE - temporar vacant, contractual, pe
perioadă determinată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: Generale sau Liceale
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.
- atestat pentru efectuarea activitatii de paza
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
proba scrisă în data de 20 septembrie , ora 9.00, la sediul instituției.
proba interviu în data de 20 septembrie , ora 12.00, la sediul instituției.
La interviu participă numai candidaţii care au fost admişi la proba
scrisă.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 5 zile de la afişare, la sediul instituției – respectiv până în data de 10
septembrie 2019 ora 16,00.

-

Dosarul va contine urmatoarele documente :






Cerere de inscriere la concurs ;
Copie act identitate ;
Copie acte studii in domeniul specific postului ;
Copie adeverinte/certificate care atesta indeplinirea conditilor specifice
Copie carnet de munca (conform cu originalul) / copie fila registru evidenta salariatilor ;
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Cazier judiciar;
Adeverinta medicala care atesta starea de sanatate corespunzatoare ocuparii postului,
eliberata cu cel mult 6 luni inaintea concursului ;
Curriculum vitae

Bibliografia – pentru postul de paznic:
1. LEGEA nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, republicată, actualizata si publicata in Monitorul Oficial nr. 189/18.03.2014 si
actualizata in 27 aprilie 2017.
2.LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ,
ACTUALIZATĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,
– Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor;

3.LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI
CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE:
– Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7,
4. H.G. 1010/25.06.2004- Anexa nr.4 – Art. 1
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