
Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”  

Oradea. Str. Aluminei, nr. 88 

 

Nr.  1138 / 20.03.2023 

 

ANUNŢ CONCURS POST VACANT 

PERSONAL NEDIDACTIC  

 

 

ANUNȚ 

organizare concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, cu sediul în Oradea, str. Aluminei, nr. 88, 

județul Bihor, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de PORTAR. 

Nivelul postului: execuție 

Denumirea postului: portar 

Studii: generale/medii 

Gradul: nu este cazul 

Nr. posturi: 1 post 

Durata angajării: perioadă nedeterminată 

 

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt următoarele: 

a) formular de înscriere la concurs (de la secretariatul unității); 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, aflate în termen 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 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 instituţia publică; 

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea 

în muncă şi în specialitatea 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 infracţiunile prevăzute în 

Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor 

persoane sau asupra minorilor; 

i) curriculum vitae, model comun european.  

* Actele prevăzute la punctele b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor 

cu acestea. 

 

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” 

Oradea, loc. Oradea, str. Aluminei, nr. 88, județul Bihor până în data de 12.04.2023, ora 16,00 

 

 



Condițiile generale pentru ocuparea postului: 

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul 

privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene și domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

d) 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; 

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 contra securităţii naţionale, contra 

autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii 

justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea 

funcţiei 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 pentru săvârşirea 

infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii 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 infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 

asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/20008 privind organizarea și funcționarea 

Sistemului  Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la 

art. 35 alin (1) lit. h). 

 

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de 

handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de 

către secretarul comisiei de concurs. 

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele 

penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la 

concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică 

competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 

originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. 

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat şi de către unitatea de învățământ organizatoare a 

concursului, cu acordul persoanei verificate. 

 

Condițiile specifice pentru ocuparea postului: 

1. atestat profesional de agent de securitate (agent de paza si ordine); 

2. vechime minimă în muncă: 3 ani. 

 

Bibliografie: 

- Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor –     

  L 333/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

- HG 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza, 

bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modidicările și completările ulterioare; 



- Legea privind apărarea împotriva incendiilor – L 307/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea Sănătăţii şi Securităţii în Muncă - L 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Codul muncii republicat – Legea 53/2003, cu modificările și completările ulterioare (drepturile și 

obligațiile salariatului, drepturile și obligațiile angajatorului); 

 

Tematica 

- Paza proprie; 

- Atributiile personalului de pază; 

- Obligațiile salariatului la locul de muncă conform Legii 307/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Drepturile și obligațiile angajatorului și salariatului conform Codului muncii republicat; 

- Reguli privind sănătatea și securitatea în muncă. 

Calendarul de desfăşurare a concursului:  

 

- 12 aprilie 2023, ora 16.00 - data limită pentru depunerea dosarelor; 

- 20 aprilie 2023 -  selecţia dosarelor; 

- 19 aprilie 2023, ora 16.00 - afișarea rezultatelor selecției dosarelor; 

- 20 aprilie 2023, 8.00-12.00 - depunerea contestațiilor; 

- 21 aprilie 2023, ora 8.00  - afișarea rezultatelor soluționări contestațiilor; 

- 24 aprilie 2023, ora 9,00 - proba scrisă; 

- 25 aprilie 2023, ora 8.00 -  afișarea rezultatelor la proba scrisă; 

- 25 aprilie 2023, 8.00-12.00 - depunerea contestațiilor; 

- 25 aprilie 2023, ora 16.00 - afișarea rezultatelor după contestații; 

- 26 aprilie 2023, ora 9.00 -  desfășurarea interviului;  

- 26 aprilie 2023, ora 12.00 - afișarea rezultatelor; 

- 26 aprilie 2023, 12.00-16.00 - depunerea contestațiilor; 

- 27 aprilie 2023, ora 9.00 - afișarea rezultatelor finale ale concursului. 
 

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul şcolii: 0359410595. 
  



Fișa individuală a postului 

PORTAR 

 

Compartimentul din cadrul căruia face parte postul: administrativ, nedidactic 

Cerinţele postului:                                                           studii medii 

Numele şi prenumele:                                                      ------------------- 

Gradul profesional al ocupantului postului                   portar 

Cod COR                                                                           962907 

Studiile ocupantului postului:                                         studii medii + atestat de pază 

Nivelul postului:                                                                de execuţie 

Relaţii de serviciu:                                                            subordonat directorilor/administratorului 

Colaborează cu: profesorii, secretariatul, contabilitatea, biblioteca, elevii, părinții 

Program de lucru: în serviciu de tură conform planificărilor afişate la poartă 

 

Sarcini de serviciu: 

✓ legitimează orice persoană străină de unitatea şcolară care solicită accesul în şcoală şi menţionează în 

registrul de evidenţă datele referitoare la identitatea persoanelor respective; 

✓ supraveghează și să asigură securitatea elevilor și a angajaților unității școlare; 

✓ anunță de urgență, după caz, jandarmeria și poliția în vederea eliminării unor posibile incidente care ar 

afecta siguranța angajaților sau a elevilor; 

✓ se interzice venirea în stare de ebrietate sau consumarea băuturilor alcoolice în unitate, precum şi folosirea 

unui limbaj neadecvat; 

✓ stabileşte şi menţine relaţii profesionale cu întreg personalul instituţiei şi are o atitudine politicoasă; 

✓ îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

✓ răspunde de toate sectoarele, asigurând paza şi securitatea lor şi a unităţii de învăţământ; 

✓ supraveghează starea şi mişcarea bunurilor aflate în raza de acţiune; 

✓ controlează formele legale de intrare-ieşire a bunurilor din incinta unităţii de învăţământ; 

✓ la intrarea în schimb controlează clădirile, magaziile şi celelalte spaţii din dotarea şcolii; 

✓ răspunde de integritatea dotărilor şi perfecta funcţionare a pichetelor de incendii potrivit normelor de 

prevenire şi stingere a incendiilor; 

✓ în afara orelor stabilite prin program, interzice accesul oricăror persoane străine în şcoală, cu excepţia 

persoanelor autorizate şi a părinţilor elevilor (condiţionat de acceptul de principiu al conducerii unităţii); 

✓ respectă graficul de schimbare a turelor, aprobat de conducerea şcolii; 

✓ întocmeşte proces-verbal de predare-primire şi raportează neregulile constate conducerii şcolii şi 

administratorului; 

✓ răspunde pentru neregulile constatate pe timpul serviciului; 

✓ predă sectorul administratorului unităţii de învăţământ, în cazul plecării în concediu de odihnă sau al 

părăsirii locului de muncă din diferite motive; 

✓ la nevoie, va executa lucrări de reparaţii uşoare şi întreţinere a bazei materiale, în limita competenţelor; 

✓ golește coșurile cu gunoi din unitate la tomberoanele din curte 

✓ întreține curățenia la tomberoanele de gunoi 

✓ -întreţine spaţiile verzi din parcul unităţii 

✓ mătură spaţiului din faţa şcolii, degajează zăpada 

✓ poartă ecusonul; 

✓ sprijină profesorii de serviciu în îndeplinirea atribuţiilor lor; 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii, salariatul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de 

conducerea unităţii în condiţiile legii. 

Schimbul de tură se face doar în baza unei cereri scrise avizată de administratorul unităţii. 

       Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin fişa postului, atrage 

după sine sancţionarea legală. 

 

            DIRECTOR,      Am luat la cunoştinţă şi am primit un exemplar   


