
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
"SF. IOAN GURA DE AUR'

TARGovt$TE

NRWg_t-fu-az*ku

Anun! concurs pentru post contractual conform H,G. 133612022

A.) Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Ioan Gur6 de Aur", cu sediul in T6rgoviqte, b-
dul Unirii nr. 28A, judeful D6mbovila, organizeazd concurs, pentru
ocuparea urmdtorului post contractual, conform H.G. nr.
1336/08.11.2022.

1 . Nivelul postului* :_execulie
2. Denumirea postului: SUPRAVEGHETOR NOAPTE, post vacant, pe perioadd
nedeterminatd
3. Numdrul de posturi: I

B.) Documente solicitate candida(ilor pentru intocmirea dosarului de
concurs, conform art;35 din H.G. 133612022:

a) formular de inscriere la concurs, conform modelului previzut la anexa nr.2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit
legii, aflate in termen de valabilitate;
c) copia certificatului de cdsdtorie sau a altui document prin care s-a reahzat
schimbarea de nume, dupd caz;
d) copiile documentelor care atestd nivelul studiilor qi ale altor acte care atestd
efectuarea unor specializdri, precum qi copiile documentelor care atestd
indeplinirea condiliilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institulia
publica;
e) copia carnetului de muncd, a adeverinfei eliberate de angajator pentru perioada
lucratS, care sd ateste vechimea in muncd qi ?n specialitatea studiilor solicitate
pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, dupd caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinfd medicald care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare, eliberatd
de cdtre medicul de familie al candidatului sau de cdtre unitdlile sanitare abilitate
cu cel mult 6 luni anterior derulSrii concursului;
h) certificatul de integritate comportamentald din care sd reiasd cd nu s-au comis
infracfiuni prevdzute la ar1. I alin. (2) din Legea nr. 11812019 privind Registrul
nafional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracliuni sexuale, de
exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum qi pentru completarea
Legii nr.7612008 privind organizarea qi functionarea Sistemului Nalional de Date
Genetice Judiciare, cu modificdrile ulterioare, pentru candidalii inscriEi pentru
posturile din cadrul sistemului de inv6!5m6nt, sdnltate sau proteclie socialS,
precum Ei orice entitate publicd sau privatd a cdrei activitate presupune contactul



direct cu copii, persoane in v6rst6, persoane cu dizabilitSli sau alte categorii de
persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizicd, sau evaluarea
psihologicd a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la (adresa) Seminarul Teologic Orlodox "Sf. Ioan Gurd de

Aur" b-dul Unirii nr. 28A, judelul Ddmbovila, compartimentul secretariat, tel.
0245614505, persoana de contact Pr. Prof. Bugiulescu Marin, email:
sfi o angur adeaur @yaho o. ro

Termenul de depunere a dosarelor (5/10 zile lucrdtoare de la afigare): 28 februarie
2023,, ora 15, la sediul instituliei.

C.) Condi{iile generale prevdzute de art. l5 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineqte condiliile prevSzute de
Legea nr. 5312003 - Codul muncii, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, gi cerinfele specifice prevdzute la art.542 alin. (1) Ei (2) din Ordonanfa
de urgenfd a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si
completdrile ulterioare :

a) are cetSlenia romAni sau cetdlenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a
unui stat parte la Acordul privind Spafiul Economic European (SEE) sau cetdfenia
Confederaf iei Elveliene;
b) cunoaqte limba rom6n6, scris qi vorbit;
c) are capacitate de muncd in conformitate cu prevederile Legii nr. 5312003 -Codul muncii, republicatd, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;
d) are o stare de sindtate corespunzdtoare postului pentru care candideazd,, atestatd
pe baza adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdtile
sanitare abilitate;
e) indeplineqte condiliile de studii, de vechime in specialitate ;i, dupS caz, alte
condilii specifice potrivit cerinlelor postului scos la concurs;

0 nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvArqirea unei infracliuni contra
securitSlii nalionale, contra autoritAlii, contra umanitAlii, infracfiuni de coruplie sau
de serviciu, infracfiuni de fals ori contra inftptuirii justiliei, infracliuni siv6rqite cu
intenfie care ar face o persoand candidatd la post incompatibild cu exercitarea
funcfiei contractuale pentru care candideazd,, cu exceplia situaliei in care a
intervenit reabilitarea;



g) nu executd o pedeapsd complementard prin care i-a fost interzisd exercitarea
dreptului de a ocupa funcfia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfbqura
activitatea de care s-a folosit pentru sivdrqirea infracliunii sau fafa de aceasta nu s-

a luat mdsura de siguranfd a interzicerii ocupdrii unei funcfii sau a exercitdrii unei
profesii;
h) nu a comis infracfiunile prevdzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 11812019
privind Registrul nafional automatizat cu privire la persoanele care au comis
infracfiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum Ei
pentru completarea Legii nr. 7612008 privind organizarea qi funclionarea
Sistemului Nafional de Date Genetice Judiciare, cu modificdrile ulterioare, pentru
domeniile prevdzute la art. 35 alin. (l) lit. h).

Condilii specifice de participarela concurs:
l. Studii de specialitate**: generole, studii medii,
2. Abilitafi, calitdti qi aptitudini necesare: comunicare, lucru in echip6, studiile
teologice constituie avantaj, studiile pedagogice constituie avantaj;
3. Vechime: I an

D.) Bibliografie qi tematic5:
Bibliografie:
1. OME 4.18312022 - Regulamentul-cadru de organizare qi funcfionare a unitdlilor
de invdfdmAnt preuniversitar (Titlul IV, Personalul unitdlilor de invdfdm6nt; Cap.
3, Personalul nedidactic);
2. Regulamentul de organizare qi funcfionare a Seminarul Teologic Ortodox "Sf.
Ioan Gurd de Aur" din TArgoviqte.
3. LEGEA nr. 31912006 a securitSlii qi sdnatalii in munc6, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
4. LEGE nr.30712006 privind apdrarea impotriva incendiilor cu modificdrile qi

completdrile ulterioare (Cap. II, Secfiunea 6);
5. LEGE nr. 33312003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor qi proteclia
persoanelor (Cap. I gi VI, Secfiunea l);
6. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii, cu modificdrile si
completdrile ulterioare (Titlul XI, Cap. II, art. 247 afi. 252 Rdspunderea
disciplinard);
7. Legea 27212004 privind proteclia qi promovarea drepturilor copilului, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare (Cap. II, Drepturile copilului).



Tematica:
f . indatoririle supraveghetorului de noapte;

2. Relafionarea cu elevii in conformitate cu

organizare qi funcfionare a Seminarul Teologic
prevederile Regulamentului de

Ortodox "Sf. Ioan Gurd de Aur"

pentru proba scrisd:

din T6rgoviqte.
3. SSndtatea qi secutrtatea muncii;
4. Apfuarea impotriva incendiilor. obliga{iile administratorului, conducatorului

instituliei, utilizatorului qi salariatului;

5. Pazaobiectivelor, bunurilor, valorilor 9i protec!ia persoanelor;

6. Rdspunderea disciPlinard;
7. Drepturile coPilului.

E.) Calendarul de desfigurare a concursului, respectiv data limitd qi ora pdn6 la

care se pot depune dosarele de concurs:

- termenul de depun ere adosarelor: 28.02.2023, ora 15.00, la sediul institutiei;

- seleclia dosareior: 03.03.2023, ora 9.00, la sediul instituliei;

- proba scrisd in data de 09.03.2023, ora 09.00, la sediul instituliei;

- ufiqu.. a rezultatelor de la proba scrisS: 09 .03 .2023 ora 13.00

- interviu in data de 10.03.2023, ora08.30, la sediul institufiei;

- afiqar earezultatelor de la proba practicS: 10.03.2023 ora 14'30'

- afiqarearezultatelor finale: 10.03'2023 ora 15'00

Termenele in care se pot depune contesta{ii, respectiv afiqarea rezultatelor

contesta{iilor:
- se pot dePune contesta{ii Pentru

ora 15.00, la sediul instituliei.
proba scris6 p6na in data de: 09.03.2023,

- afiqarea rezultatelor la solu{ionarea contesta{iilor

09.03 .2023,ora 16.00, la sediul instituliei'

Semnatura si stamPila

DIRECTOR,


