
ANUNŢ

Casa  de  Cultură  a  Studenţilor  cu  sediul  în  Piteşti,   Str.   Panselelor,   nr.2,  jud.   Argeş,

organizează   concurs   pentn]   ocuparea   unei   funcţii   contractual   vacante   în   confomitate   cu

prevederile H.G. nr.1336/ 28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: paznic
NUMĂRUL POSTURILOR:  1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
COMPARTIMENT: Achiziţii Publice
DURATA TIMPULUI DE LUCRU:  8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERI0ADA: nedeteminată

Condiţiile  generale de  participare  sunt  cele  prevăzute  de  art.15  la  H.G.  nr.1336/
28.10.2022  pentru  aprobarea  Regulamentului-cadru  privind  organizarea  şi  dezvoltarea  carierei

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească umătoarele

condiţii  generale,  confom art.  15   al  Regulamentului-cadru aprobat prin  Hotărârea Guvemului
nr.1336/ 28.10.2022:

a)  are  cetăţenia română  sau  cetăţenia unui  alt  stat membru  al  Uniunii  Euopene,  a unui
stat  parte  la  Acordul  privind  Spaţiul  Economic  European  (SEE)  sau  cetăţenia  Confederaţiei
Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)  are  capacitate  de  muncă  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  m.  53/2003  -  Codul

muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d)  are  o  stare  de  sănătate  corespunzătoare  postului  pentni  care  candidează,  atestată  pe

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte  condiţiile  de  studii,  de  vechime în  specialitate  şi,  după  caz,  alte  condiţii

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f)  nu  a  fost  condamnată  definitiv  pentru  săvârşirea  unei  infracţiuni  coLtra  secuităţii
naţionale,  contra autorităţii,  contra umanităţii,  infracţiuni de corupţie sau de seNiciu,  infracţiuni

de  fals  ori  contra  înfăptuirii justiţiei,  infi.acţiuni  săvârşite  cu  intenţie  care  ar  face  o  persoană
candidată  la post  incompatibilă  cu  exercitarea  fimcţiei  contractuale  pentru  care  candidează,  cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului
de a ocupa funcţia,  de  a  exercita profesia sau meseria ori  de  a desfăşura activitatea de  care  s-a
folosit  pentm  săvârşirea  infi.acţiunii  sau  faţă  de  aceasta  nu  s-a  luat  măsura  de  siguranţă  a
interzicerii ocupării unei fimcţii sau a exercitării unei profesii;

h)  nu  a  comis  infracţiunile  prevăzute  la  art.  1  alin.  (2)  din  Legea  nr.   118/2019  privind
Registrul  naţional  automatizat  cu  privire  la  persoanele  care  au  comis  infi.acţiuni  sexuale,  de



exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentm completarea Legii nr.  76/2008

privind   organizarea   şi   funcţionarea   Sistemului   Naţional   de   Date   Genetice   Judiciare,   cu
modificările ulterioare, pentm domeniile prevăzute la art. 35 alin. ( 1) lit. h).

Condiţiile  specifice necesare  în  vederea  participării  la  concurs  Şi  a  ocupării  fimcţiei
contractuale stabilite pe baza atribuţiilor corespunzătoare postului, sunt:

Studii:  medii
Vechimea în muncă: 2 ani
Să posede atestat pentru pază
Constituie avantaj  deţinerea permisului de conducere

Pentru  înscrîerea  la   concurs  candidaţii  vor  depune   un   dosar  care  va   conţine
următoarele docu mente:

a)   fomular  de  înscriere  la  concurs,   conform  modelului  prevăzut  la  anexa  nr.   2   a
Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
aflate în temen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea
de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializăn, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale

postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia cametului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentni perioada lucrată,

care să ateste vechimea în muncă şi în specialitgtea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către
medicul  de  familie  al  candidatului  sau  de  către  unităţile  sanitare  abilitate  cu  cel  mult  6  luni
anterior derulării concursului;

h)   certificatul   de   integritate   comportamentală   din   care   să  reiasă   că   nu   s-au   comis
inffacţiuni   prevăzute   la   art.   1   alin.   (2)   din   Legea  nr.   118/2019   privind   Registrul   naţional

automatizat  cu  privire  la  persoanele  care  au  comis  inffacţiuni  sexuale,  de  exploatare  a  unor

persoane   sau   asupra   minorilor,   precum   şi   pentm   completarea   Legii   nr.   76/2008   privind
organizarea  şi  fimcţionarea  Sistemului  Naţional  de  Date  Genetice  Judiciare,  cu  modificările
ulterioare,   pentru   candidaţii   înscrişi   pentm  posturile   din   cadrul   sistemului   de   învăţământ,
sănătate  sau  protecţie  socială,  precum  şi  orice  entitate  publică  sau  privată  a  cărei  activitate

presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii
de  persoane  vulnerabile  ori  care presupune  examinarea  fizică sau evaluarea psihologică  a unei

persoane;



i) curriculum vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI CE VA FI 0RGANIZAT
LA SEDIUL INSTITUŢIEI:

Nr®crt. Activităţi
Data si ora

1.
Publicarea anunţului 14.03.2023

2.
Depunerea dosarelor de participare la concurs 28.03.2023

1a adresa: Casa de Cultuă a Studenţilor cu
sediul în Piteşti,  Str.  Panselelor, nr.2, jud.
Argeş, până la data de:

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei 30.03.2023, ora  10.00

de concurs

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
31.03.2023, ora  10.00

5.
Depunerea contestaţiilor privind 03.04.2023, ora 09.00-12.00

rezultatele selecţiei dosarelor

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor
03.04.2023, ora 14.00

7. Susţinerea probei scrise 05.04.2023, ora  10.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise
05.04.2023, ora  15.00

9.
Depunerea conte staţiilor privind 06.04.2023, ora 09.00-12.00

rezultatele probei scrise

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor
06.04.2023, ora  15.00

11. Susţinerea interviului
07.04.2023,  ora  11.00

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea
07.04.2023,,ora  14.00

interviului

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul
10.04.2023, ora 09.00-12.00

interviului

14. Afi şarea rezultatului soluţionării contestaţiilor
10.04.2023, ora  14.00

15. Afişarea rezultatului final al concursului
10.04.2023, ora  15.00

TEMATICA si BIBLIOGRAFIE



la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de paznic:

•      Legea nr. 333/ 08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
actualizata republicata in MO nr 189/ 2014 cu modificarile si completarile ulterioare;

•      HG nr.  301/  11.04.2012 pentru aprobarea Nomelor metodologice  de aplicare  a Legii  333/2003

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
•      HG      nr.1017/    11.12.2013   privind   modificarea   HG   nr.   301/   11.04.2012   pentru   aprobarea

Norinelor  metodologice  de  aplicare  a  legii  nr.  333/  2003  privind  paza  obiectivelor,  bununlor,
valorilor si protectia persoanelor;

•      Legea  319/  2006  a  secuitatii  si  sanatatii  in  munca,  actualizata,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare- cap IV, Obligatiile lucratorilor

•     Legea  nr.477/  2004  privind  Codul  de  conduita  a  personalului  contractual  din  autoritătile  si
institutiile  publice-  cap  11,  Nome  generale  de conduita profesionala  a personalului  contractual,
art. 7;

•      Legea nr. 53/2003 -Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 247
- 252 (raspunderea disciplinara);

•     Legea 307/2006 Apararea impotriva incendiilor

Infomaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0348 430 939 , la adresa de e-
mail:  ccs.pitesti@mts.ro  şi  pe  website:  cspitesti.ro,  persoană  de  contact:  Vladu  neana  având
functia referent

Director,

Ionescu Daniel


