
                                                                                                                                   

 

Operator de date cu caracter personal nr. 36047/2015 

 

 
A N U N Ţ 

 
Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu”, cu sediul în Galaţi, strada Brăilei, nr.161 B, județul Galați 

organizează concurs în data de  06 decembrie 2022 - ora 9,00,  pentru ocuparea postului contractual 
vacant pe perioadă nedeterminată de paznic I: 

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidatul trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 
23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:  

 a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

 b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
 c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
 d) are capacitate deplină de exercițiu; 
 e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
 f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 
 g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului 

ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o 
incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de 
paznic I: 

  nivelul studiilor medii (liceale cu sau fără diploma de bacalaureat) sau  școala profesională; 
  atestat pază (agent de securitate/agent pază și ordine). 

Concursul pentru ocuparea funcției de paznic I se va organiza conform calendarului următor: 
 05 decembrie 2022, ora   10,00 afișare rezultate selecție dosare 
 05 decembrie 2022, ora   11,00-13,00 depunere contestații selecție dosare 
 05 decembrie 2022, ora   15,00 rezultate contestații selecție dosare 
 06 decembrie 2022, ora     9,00 proba scrisă; 
 07 decembrie 2022 depunere contestații proba scrisă între orele 8,00-11,00 
 07 decembrie 2022 afișare rezultate contestații proba scrisă ora 15,00 
 08 decembrie 2022, ora     9,00 interviu 
 08 decembrie 2022 ora 15,00 afișare rezultate finale concurs 
Înscrierile se fac la secretariatul colegiului în perioada 21.11. – 29.11. 2022  între orele 10,00 - 16,00. 

COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAIL KOGALNICEANU”  
Galaţi, Str. Brăilei 161B, tel. 0236 430704; fax. 0236 467468 
e-mail: cnmkgalati@yahoo.ro 
cod fiscal 3126926 
 



Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială 
cnmkgl.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Mihail Kogălniceanu” Galaţi, 
din strada  Științei nr 119 (corp B Liceul Tehnologic ”Radu Negru”) telefon 0236/430704 

 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente: 

 
a)cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei publice organizatoare; 

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

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

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 

solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f)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; 

g)curriculum vitae; 

– certificat de naștere  și certificat de căsătorie, după caz; 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la 

înscriere o declaraţie pe propria 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. 

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu 

acestea. 

Documentele de înscriere la concurs vor fi cuprinse într-un dosar, în ordinea prezentată în anunț 

. 
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BIBLIOGRAFIE  ȘI TEMATICĂ CONCURS 

 

- LEGEA NR. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor,republicată – MONITORUL OFICIAL NR.189/2014 cu modificările și completările 

ulterioare; 

- HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr.301/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor – 

MONITORUL OFICIAL 335/2012, cu modificările și completările ulterioare; 

- LEGEA NR. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și 

completările ulterioare, - cap. IV- obligațiile lucrătorilor 

- 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; 

- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- LEGEA 53/2003 ACTUALIZATĂ – Codul muncii“ răspunderea disciplinară“(ART.247 – ART.252) 

 Sistemul de pază și dispozitivul de pază; 

 Mijloace tehnice folosite în pază; 

 Postul și agentul de pază; 

 Obligațiile și drepturile personalului de pază; 

 Documentele specifice necesare executării serviciului de pază și modul de utilizare a 

acestora; 

 Atribuțiile și răspunderile personalului din serviciul de pază; 

 Accesul în obiectiv. Controlul bagajelor, persoanelor și mijloacelor de transport; 

 Cunoașterea și folosirea mijloacelor de apărare din dotare; 

 Principalele reguli și norme de comportament ale agentului de pază; 

 

       

 
 


