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ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL 

 

 

Liceul Teologic Penticostal “Betel” cu sediul ȋn localitatea Oradea, strada Nicolae Șova  nr 6, 

judetul Bihor, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi aprobate prin H.G. nr. 

286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014. 

 

Denumirea postului: paznic - 1 post vacant contractual perioadă determinată. 

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE la concurs: 
1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2. cunoaşte limba româna, scris şi vorbit; 

3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4. are capacitate deplină de exerciţiu; 

5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori 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 

 

CONDIŢII SPECIFICE de participare la concurs: 

 Studii medii. 

 Atestat de pază şi ordine (documente relevante pentru specificul postului (recomadare din 

domeniu). 

 Vechime în domeniu (minim 10 ani, prioritate în domeniu de pază şi ordine). 

 Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată  

de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. 

 

DOSARUL DE CONCURS 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în intervalul orar 9 – 14 la secretariatul LTP Betel din 

str. Nicolae Sova nr. 6. 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:  

 Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare; 

 Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

 Copie certificate de naştere şi certificate de căsătorie (dacă este cazul); 

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

unor specializări şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului; 

 Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor / postului; 
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 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia 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; 

 Curriculum vitae; 

 Recomandare de la ultimul loc de muncă. 

 

Observaţii: 

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

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

o În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale, în cazul în care este declarant admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a 

complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 

desfăşurării primei probe a concursului. 

o Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, 

adeverinţele care atestă vechimea în muncă, vor fi prezentate şi în original în vederea 

verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 07.05.2019, la 

sediul instituţiei. 

Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete 

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:  

Proba scrisă / practică: 16.05.2019, ora 11:00, la sediul institutiei. 

Interviu : 17.05.2019, ora 12:00, la sediul instituţiei. 

Comunicarea rezultatelor se face prin afişare la sediul unităţii şcolare, vineri 17.05.2019. 
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nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 

 Legea 319/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la 

sănătate si securitate in munca; 
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incendiilor; 

 Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar (Titlul IV, cap. III, IV și V, titlul VI, cap. III, sectiunea 1), 

 Legea nr.53/2003-Codul muncii cu modificările şi completările   ulterioare 
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