
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX 
BUCURESTI Str. RADU-VODA, Nr. 24 A, Sector 4, Tel/Fax 021/330.57.54 

________________________________________________________________ 
 

CONDIȚIILE GENERALE, TEMATICA, BIBLIOGRAFIA ȘI GRAFICUL  
concursului pentru ocuparea postului vacant temporar de  

PAZNIC 

10 noiembrie 2020 

 
 

 

Seminarul Teologic Ortodox, cu sediul în Str. Radu Vodă nr. 24A, Tel./ Fax: 021.330.57.54, orga-

nizează concurs pentru ocuparea a unui post contractual vacant temporar pe perioadă determinată de paznic. 

 

Condițiile generale de înscriere și participare la concurs pentru ocuparea funcțiilor 

contractuale vacante, prevăzute de HGR 286/2011, sunt următoarele: 

 

a) cetățenia  romănă, cetățenie a altor state membre ale Uniunii  Europene sau a statelor aparținănd Spațiului  

Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoașterea limbii române, scris și vorbit; 

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale (minim 18 ani împliniți): 

d) capacitate deplină de exercițiu; 

e) 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) candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvărșirea 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 incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția 

situației în care a intervenit reabilitarea. 

 

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant temporar de paznic 

 

-nivelul studiilor: studii generale 

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: - nu se solicita 

- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă; 

- disponibilitate pentru lucru în două schimburi; 

-să aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol; 

- să aibă: spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de orientare în spaţiu. 



PROCEDURA  DE SELECȚIE 

 

Candidatul va susține următoarełe probe de concurs: 

 

1. Proba scrisă : 

Data și ora desfășur ării : 10.11.2020, ora 10:00. 

 

Locul desfășurării: Sediul Seminarului Teologic Ortodox, Str. Radu Vodă nr. 24A, sector 4, București, 

 

2. Proba practică : 

Data și ora desfășur ării : 10.11.2020, ora 12:00. 

 

     Locul desfășurării: Sediul Seminarului Teologic Ortodox, Str. Radu Vodă nr. 24A, sector 4, București, 

 

3. Interviu 

Data și ora desfășurării: 10.11.2020, ora 13:00. 

 

Locul desfășurării: Sediul Seminarului Teologic Ortodox, Str. Radu Vodă nr. 24A, sector 4, București. 

 

Probele sunt eliminatorii. Candidatul cu punctajul cel mai mare este declarat câștigător. 

Afișarea rezultatelor finale va avea loc pe data de 11.11.2020.  

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1. LEGE Nr. 333 din 8 iulie 2003 Republicată - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor - EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI - PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL 

OFICIAL NR. 189 din 18 martie 2014 — cu toate modificările și coinpletările ulterioare; 

- Dispoziții generale (Cap.1) 

- Firmele de pază (Cap. II)-Paza proprie (Secț.a 2-a) 

- Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante, precum și a transporturilor cu caracter special 

(Cap.1II) 

- Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției (Cap.IV)-Mijloace de protecție și de 

alarmare împotriva efracției (Secț.1) - Selecția, atestarea, angajarea, pregătirea și dotarea personalului de 

pază (Cap.V) 

- Atribuțiile personalului de pază(Cap.VI)- (Secț.1) - Răspunderi și sancțiuni (Cap.IX) 



2. HOTĂRÂRE Nr. 301 din 11 aprilie 2012 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor - EMITENT:  

GUVERN UL ROMÂNIEI - PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OF ICIAL NR. 335 din 17 mai 2012 - cu toate 

modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziții  generale (Cap.I) 

- Formele de pază (Cap.lI)-Paza proprie (Secț.a 3-a) 

- Selecția, atestarea, angajarea, pregătirea și dotarea personalului de pază (Cap.1lI) 

- Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante, precum și a transporturilor cu caracter special 

(Cap.1V) 

- Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției (Cap.V) - Mij loace de protecție și de alarmare 

împotriva efracției (Secț.1) - Cerințe minime de securitate, pe zone funcționale și categorii de unități (Anexa Nr.1) 

- Documente specifice executării și evidențierii serviciului de pază prin forțe și mijloace civile (Anexa 

Nr.2) 

3. LEGE Nr. 61 din 27 septembrie 1991 "** Republicată - pentru sancționarea faptelor de încalcare a 

unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice - EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI - 

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 96 din 7 februarie 2014 - cu toate modificările și completările 

ulterioare; 

- Faptele de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii si liniștii publice a căror săvârșire în 

instituție publică pot constitui contravenții (Art.2 și Art.3) 

4. LEGE Nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securității și sănătății în muncă -EMITENT: 

PARLAMENTUL - PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 646 din 26 iulie 2006 - cu toate 

modificările și completările ulterioare; 

- Obligațiile  lucrătorilor (Cap.4) 

- Supravegherea  sănătății  (Cap.5)-Accidente de muncă(Secț.a 2-a) 

5. Ghidul agentului de securitate (conține tematica cursului „Agent de Securitate-COR 541401”)- 

Asociația Profesională a Angajaților din Pază . 



 

 

 

Graficul de desfășurare a concursului și dispoziții finale 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Seminarului Teologic Ortodox între 26 si 31 

octombrie 2020 (între orele 10.00 - 13.00) sau se trimit pe adresa de e-mail seminar_ortodox@yahoo.com 

 

Dosarele de participare la concurs vor conține, în mod obligatoriu: 

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 

2. copia actului de identitate; 

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 

4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor; 

5. cazierul judiciar; 

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 

abilitate; 

7. curriculum vitae; 

8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului; 

 

Copiile actelor necesare se prezintă însoțite de documentele originale şi se certifică pentru 

conformitate cu originalul de către serviciul secretariat sau se  prezintă în formă legalizată. Vă  rugăm să  

aranjați documentele în dosar conform ordinii menționate mai sus și să vă  asigurați că  aveți depuse toate 

documentele pentru a putea să treceți de prima etapă de verificare a dosarełor. Relațiile suplimentare se obțin 

de la secretariatul unității sau  la  telefon 021.330.57.54/0731.205.629. 

 

Concursul va avea loc în data de 10.11.2020, la sediul Seminarului Teologic Ortodox, 

Str. Radu Vodă nr. 24A, sector 4, București, conform graficului de mai jos: 

 

Etapa de concurs Data/perioada 

lnscrierea cadidaților 26.10.2020-31.10.2020 

Evaluarea dosarelor 04.11.2020 

Rezultatul  selecției dosarelor (Admis/Respins) 04.11.2020, ora 12.00 

Proba scrisă 10.11.2020. orele 10.00-12.00 

Proba practică 10.11.2020. orele 12.00-13.00 

Intrerviu 10.11.2020, orele 13.00-14.00 

Afișarea rezultatelor 11.11.2020, ora 10.00 

Depunerea contestațiilor 11.11.2020, orele 10.00-14.00 

Soluționarea contestațiilor 11.11.2020,  orele 14.00-15.00 

Afișarea rezultatelor finale 11.11.2020, ora 16.00 

 

 

Eventualele  contestații  se  pot  face  numai  la  probele scrise   și  doar  pentru  lucrarea personală. 

Aceste contestații se depun la secretariatul Seminarului Teologic Ortodox. 

mailto:seminar_ortodox@yahoo.com

