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ANUNȚ 
 

Concurs pentru ocuparea postului de portar în cadrul Casei de Cultură a Studenților Galați 
 

Casa de Cultura a Studentilor Galati organizeaza concurs pentru ocuparea postului de 
portar, norma intreaga, perioada nedeterminată. 
   

1. DOSARUL DE CONCURS 
- Cerere de înscriere la concurs;  
-  Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz;  
-  Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;  

- Cazierul judiciar; 
- Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în 

meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie  
- Adeverință medicală cu mențiunea “apt pentru angajare” care să ateste starea de 

sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de 
către unitățile sanitare abilitate; 

-     Curriculum vitae însoțit de documente justificative. 
-  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 
-  Actele prevăzute la punctele 2-3 vor fi prezentate și în original în vederea verificării 

conformității copiilor cu originalul.  
-   Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele, în ordinea enumerată mai sus, iar filele 

trebuie numerotate. Numărul de file va fi consemnat în opis. 
 

2.  CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI  
 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:  

- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

- cunoaște limba română, scris și vorbit; 
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- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
- are capacitate deplină de exercițiu;  
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare 
abilitate;  

- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

-  nu a fost condamnat pentru săvârșirea 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 l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea. 

 
3.  CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE POSTULUI pe care trebuie să le îndeplinească 

persoanele care participă la concursul pentru ocuparea postului vacant de portar sunt 
stabilite pe baza fișei postului, după cum urmează: 

- condiții de studii: generale sau medii; 
-  vechime de minim 2 ani;  
- persoana care urmează să îndeplinească atribuții de pază sau protecție trebuie să fie 

atestat profesional (angajarea personalului cu atribuții de pază sau gardă de corp se face 
pe baza certificatului de cazier judiciar și a atestatului pentru executarea activităților de 
pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și de gardă de corp, în conformitate cu 
prevederile Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor, cu modificările și completările ulterioare sau certificat de absolvire a unui 
curs în specialitatea postului),  

 
4. ATRIBUŢII GENERALE SPECIFICE POSTULUI (extras din fișa postului) - execută servicii de 
pază: paza proprietății împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive; paza proprietății 
împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și a altor acțiuni producătoare de 
pagube materiale; protecția personalului și elevilor școlii; detectarea substanțelor, armelor, 
explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă; paza mediului 
înconjurător; furnizarea către autoritățile competente a informațiilor legate de incidentele 
apărute în timpul activității de pază;  - supraveghează starea și mișcarea bunurilor aflate în raza 
de acțiune; - răspunde de toate sectoarele, asigurând paza și securitatea lor și a institutiei; - 
controlează formele legale de intrare-ieșire a bunurilor din incinta institutiei; - la intrarea în 
schimb controlează clădirea, magaziile și celelalte spatii din dotarea CCS; în afara orelor stabilite 
prin program, interzice accesul oricăror persoane străine în institutie, cu excepția persoanelor 
autorizate și a studentilor cu activitati in incinta (condiționat de acceptul de principiu al 
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conducerii unității);  - să legitimeze orice persoană străină de institutie care solicită accesul în 
unitate și să menționeze în registrul de evidență datele referitoare la identitatea persoanelor 
respective; - respectă programul aprobat de conducerea CCS; - întocmește proces-verbal și 
raportează neregulile constatate conducerii  și administratorului; - ține evidența registrului de 
control al poliției, iar registrul va fi numerotat neadmițându-se foi lipsă din el; - răspunde 
pentru neregulile constatate pe timpul serviciului. - controlează zilnic ușile, geamurile, 
robinetele și semnalizează neregulile constatate administratului ; - să întrețină curățenia în 
curtea CCS pe aleile de la intrare  ; - participă la igienizarea spațiilor din incinta, holurile și 
grupurile sanitare ; - participă la efectuarea lucrărilor de curățenie, întreținere și amenajare a 
spațiilor institutiei (interioare și exterioare); - respectă normele cu privire la paza și stingerea 
incendiilor și normele de protecție a muncii; - colaborează cu organele de pază din cadrul 
poliției conform legii nr.23/1996  
 
 Comportamentul și conduita:  

- Să aibă un comportament și o conduită adecvate unei instituții de stat atât față de straini, 
cât și față de colegi;  

Cerințe psihologice; 
-  Asumarea responsabilității;  
- Rezistența la sarcini repetitive; 
- Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;  
- Echilibru emoțional. 

 
5 PROBE DE CONCURS  
Concursul va consta din următoarele etape: 
  
1. Selecția dosarelor - se notează cu admis/respins  
2. Proba scrisă - maxim 100 de puncte 
3. Interviu - maxim 100 de puncte  
 
Notă:  
Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 de puncte. Candidații care nu obțin 
minim 50 de puncte la fiecare probă de concurs nu pot participa la proba următoare. Punctajul 
final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă. Se consideră 
admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dintre candidații care au concurat pentru 
postul vacant cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar. 
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6. GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI  
-   Afișarea anunțului pe site-ul C.C.S. Galati și la avizierul institutiei: 03.08.2021 -
 Depunerea dosarelor la secretariatul instituției în perioada: 03.08. – 20.08.2021, zilnic 
între orele 9:00 – 15:00.  
-  Selecția dosarelor depuse: 20.08.2021.  
-   Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse: 20.08.2021, ora 16:00.  
-  Depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor depuse: 23.08.2021 între orele 
10:00–12:00. 
-  Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 23.08. 2021, ora 13:00.  
-  Susținerea probei scrise: 24.08.2021, între orele 9:00 – 11:00.  
-  Afișarea rezultatelor probei scrise: 24.08.2021, ora 13:00.  
-  Depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise: 24.08.2021, între orele 13:00–
14:00. 
-  Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 24.08.2021, ora 15:00.  
-  Susținerea interviului: 25.08.2021, ora 9:00.  
-  Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului: 25.08.2021, ora 12:00.  
-  Depunerea contestațiilor în urma susținerii interviului: 25.08.2021, între orele 12:00–
13:00.  
-  Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 25.08.2021, ora 14:00.   
- Afișarea rezultatelor finale: 26.08.2021, ora 14:00. 
  
În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant, la secretariatul 
institutiei.  
Candidații pot contesta doar propriile lucrari. 
Concursul va avea loc la sediul Casei de Cultura a Studentilor din Galati, str.Stiintei nr.115.  
Relatii suplimentare la departamentul Resurse - Umane, tel. 0336.139.913  
 
 
 

7. BIBLIOGRAFIE 
 

1. Legea 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul VI., art.47,48. 
2. Hotărârea 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. 
3. Legea nr 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și 
securitate în muncă; Capitolul I. șiIV.  
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4. Legea nr 307/ 2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărare împotriva 
incendiilor; Capitolul I. șiII. 
5. Legeanr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 
instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul II.  
6. ORDIN NR. 163/28.02.2007 Pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva 
incendiilor 
7. Legea nr. 212 / 24.05.2006 Pentru modificarea si completarea Legii nr. 481/2004 Privind 
protecția civilă; 
8. Constituția României – Drepturile și libertățile cetățenești, noțiuni de patrimoniu și drept de 
proprietate.  
 
 
 
 
 
 

 
DIRECTOR, 

Ec . Mortu Cristian 
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Anexa nr. 1 la Regulament 

Declarație de consimțământ  

privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

Subsemanutul(a)……………………………………………………………………, cod numeric personal 

………………………………………………………, născut (ă) la data……………………………………în 

localitatea……………………………………………………., domiciliat(ă)în 

……………………………………………………………………………………………, posesor al C.I. seria…….. 

nr…………………, eliberată de ………………………………………, la data de ……………., declar că: 

Am fost informat (ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii 

Europene. 

Am fost informat (ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor 

mele și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 

Am fost informat (ă) că datele cu caracter personal precum și ale copilului/copiilor 

meu/mei minor/minori, soțului/soției urmează să fie prelucrate și stocate în cadrul Casei de 

Cultura a Studentilor Galati doar în scopurile prevăzute de legislație în ceea ce privește calitatea 

mea de angajat. 

Am fost informat (ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în 

vederea obligațiilor legale ce îi revin operatorului, respectiv Casei de Cultura a Studentilor 

Galati   precum și în scopul intereselor și drepturilor ce îmi revin. 

Am fost  informat (ă) că datele mele cu caracter personal sunt communicate 

autorităților publice precum și altor instituții abilitate (Ex.: ANAF, ANFP, ITM, A.N.I, la solicitarea 

instanțelor judecătorești sau organelor de cercetare penală, etc.). 
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Am fost informat (ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, 

am obligația de a aduce la cunoștința operatorului,   de Cultura a Studentilor Galati Timiş orice 

modificare survenită asupra datelor mele personale. 

Am fost informat (ă) că am dreptul să îmi retrag consimțămâtul în orice moment printr-o 

cerere scrisă, întemeiată, datată și semnată depusă la sediul Casei de Cultura a Studentilor 

Galati  , exceptând cazul în care prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în 

legătură cu raportul de muncă/serviciu. 

În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea 

datelor cu caracter personal în cadrul Casei de Cultura a Studentilor Galati . 

 

Data…………………………..                                      Semnătura………………………….. 
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Anexa nr. 2 la Regulament 

Declaratie de consimtamant   

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

Casa de Cultura a Studentilor cu sediul in Galati ,  Str. Stiintei nr. 115 , operator de date 

cu caracter personal, prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (nume, 

prenume, CNP, numar si serie carte identitate, adresa de domiciliu, conturi email, imagine, 

telefon, etc.) prin mijloace automatizate/ manuale in vederea scopului specificat in declaratie. 

Datele furnizate sunt destinate utilizarii de catre operator, sunt comunicate persoanei 

vizate sau reprezentantului legal al persoanei vizate si nu vor fi transferate  catre alte entitati, 

cu exceptia autoritatilor competente de cercetare a unor fapte penale, la solicitarea acestora. 

Astfel, in vederea unei prelucrari echitabile şi transparente si pentru garantarea 

demnității umane, a intereselor legitime și a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate 

operatorul pune la dispozitie persoanei vizate urmatoarele informatii, conform Regulamentului  

UE nr. 679 din 27.04.2016:  

- dreptul de a cunoaste perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter 

personal conform prevederilor legale, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, 

datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor; 

- dreptul de a solicita accesul la acestea printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, 

de rectificare, blocare, restricţionare sau ştergere a acestora (dreptul de a fi uitat), precum si a 

dreptului de a se opune prelucrării; 

- dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea 

prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia; 

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; 

- dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţi de supraveghere 
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Subsemnatul,____________________________________________având 

dateledeidentificare:_____________________________________________________________

_________________________________________________________, declar pe propria 

răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în 

scopul 

______________________________________________________________________________

__________________________, iar aceste date corespund realităţii. 

   În acest sens, sunt de acord cu depunerea de copii ale următoarelor 

documente____________________________________________________________________

___________________, ele fiind necesare în scopul anterior menționat. 

Am luat la cunoștință faptul că refuzul meu determină refuzul operatorului/furnizorului de a 

incheia orice contract cu persoana mea sau de a-mi elibera documentele solicitate şi, în 

consecinţă, de a nu-mi furniza serviciile dorite. 

 Am luat la cunoştinţă că datele vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) nr. 679 din 27.04.2016,  privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date cu modificările si completările ulterioare. 

          Data                                                                         Semnatura 

-------------------------------------------                  -------------------------------------------- 
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