
Afişat astăzi, 20.08.2019, ora 14,00 

 

ANUNŢ 

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU“ IAŞI 

Organizează concurs pentru ocuparea postului: 

paznic I  

(normă întreagă, perioadă determinată) 

 

 

Conţinutul dosarului de concurs: 

 

a. Cerere de înscriere la concurs adresată domnului director; 
b. Copia actului de identitate; 
c. Copia documentelor care atestă nivelul studiilor; 
d. Carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă; 
e. Cazier judiciar; 
f. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de medicina muncii şi atestat psihologic; 
g. Curriculum vitae; 
h. Recomandare de la ultimul loc de muncă; 

Documentele prevăzute la pct.b,c,d. vor fi prezentate şi în original pentru verificarea conformităţii. 

    Dosarele de concurs se vor depune până la data de 11.09.2019,str.Sf.Andrei nr.70, Tel.0232316238. 

 

Condiţii generale: 

- Domiciliul în municipiul Iaşi; 

- Să cunoască bine limba română scris şi vorbit; 

- Să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

- Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de medicina muncii; 

- Să nu aibă condamnări pentru săvârşirea unor infracţiuni. 



Condiţii specifice: 

- Studii generale sau medii; 
- Să deţină atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor; 
- Să aibă o vechime în activitate de pază de minim 3 ani; 
- Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ; 
- Abilităţi de muncă în echipă; 
- Disponibilitate de program flexibil; 
- Disponibiltatea pentru munca în 3 schimburi; 
- Cunoştinţe despre curăţenia şi igiena la locul de muncă; 
- Cunoştinţe de legislaţie specifice locului de muncă; 
- Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii Securităţii în Muncă şi PSI. 

Concursul se va desfăşura la sediul LTE „V.Madgearu“ Iaşi, Corp A, Str. Sf. Andrei nr.70 

Probele de concurs şi calendarul desfăşurării: 

- Proba scrisă:- data de 18 septembrie 2019, ora 10, la sediul unitatii 
- Proba practică:- data de 19 septembrie, ora 10, la sediul unitatii 
- Proba de interviu:- data de 20 septembrie, ora 10, la sediul unitatii 
- Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 11 septembrie 

2019,  la sediul unitatii-str.Sf.Andrei, nr.70, tel.0232/316238. 

- Afişare rezultate: 20.09.2019, ora 14 
- Depunere contestaţii: 20.09.2019, între orele 14-15 

Afişare rezultate finale: 

20.09.2019, ora 16 

BIBLIOGRAFIE: 

1.Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

2.Legea 319/2006 privind Reguli de Protecţia Muncii şi PSI. 

 

 

 

 


