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$coala Gimnaziali ,,Constantin 
Br6ncugi,,, cu sediul

concurs pentru ocuparea pe perioadd nedeterminatii a
de paznic, treaptd profesionald I .

Pentru a ocupa un post

indeplineascl urmltoarele

prin Hot6rfuea Guvernului

1027t2014:

o a) are cetdfenia roman6, cetrfenie a altor state membre ale uniunii Europene sau a
statelor aparfindnd spafiului Economic European gi domiciliur in Rom6nia;

o b) cunoagte limba rom6nE" scris gi vorbit;

o c) are varsta minimi reglementatd de prevederile regare;

" d) are capacitate deplind de exercifiu;

o e) are o stare de sanatate corespunzatoare posturui pentru care
pe baza adeverinfei medicare eliberate de medicul de familie sau

abilitate;

o f) indeplineqte condi{iile de studii qi, dupi caz, devechime sau alte condi{ii specifice
potrivit cerinfelor postului scos la concurs;

o g) nu a fost condamnatd definitiv pentru s[v6rqirea unei infractiuni contra
umanitalii, contra statului ori contra autorit6{ii, de serviciu sau in legaturd cu serviciul,
care impiedicd infdptuirea justifiei, de fals ori a unor fapte de corup{ie sau a unei
infracfiuni srvargite cu intenfie, care af, face-o incompatibila cu exercitarea funcfiei, cu
excepfia situafiei in care a intervenit reabilitarea.

condi{iile specifice necesare ?n vederea participdrii la concurs gi a ocupdrii postului contractual
sunt:

contractual vacant sau temporar vacant candidafii trebuie s6
condifii generale, conform art. 3 ar Regulamentului-cadru aprobat
nr.286 din23 martie 20fl, modificatd gi completat' de H.G. nr.

candideazd, atestati

de unit[file sanitare

in loc. Tg-Jiu, jude{ul God, organ izeazd
postului contractual de execufie, vacant,



o studii medii;

o persoana care urmeazd sd indeplineascl atribu{ii de pazd" sau proteclie trebuie s6 fie
atestatd profesional (angajarea personalului cu atributii de pazd se face pe baza
certificatului de cazierjudiciar gi a atestatului pentru executarea activitetilor de pazd a
obiectivelor, bunurilor, valorilor qi protecfia persoanelor, in conformitate cu prevederile
Legii 333/2003, cu modificdrile qi completdrile ulterioare sau certificat de absolvire a
unui curs in specialitatea postului);

o nu se solicitd vechime;

concursul se va organiza conform calendarurui urmdtor:

o l6 aprilie 2021, ora I I .00: termenul limitd pentru depunerea dosarelor;

o l9 aprilie 2021, ora 12.00: afigarea rezultatelor la selecfia dosarelor;

o l9 aprilie 2021,12.00-14:00: contestafii rezultate - seleclia dosarelor;
o l9 aprilie 2021, ora 16.00: afigarea rezultatelor contesta{iilor la selectia dosarelor;
o 26 aprilie 2021, ora 10.00: proba scrisd;

o 26 aprilie 202r, ora r 6.00: afigarea rezultatelor la proba scrisd;

o 27 aprilie 2021,09.00 - 1 l:00: contestafii rezultate- proba s*is[;
o 27 aprilie 2021, ora 16:00: afigarea rezultatelor contestafiilor la proba scris6;
o 28 aprilie 2021, ora 10.00: proba interviu;

o 28 aprilie 2021 , ora l3:30: afigarea rezultatelor la proba interviu;

o 28 aprilie 202r, r4.00- r6:00: contestafii rezultateinterviu;

o 29 aprilie 2021, ora 12:00: afigarea rezultatelor contestaliilor la proba interviu;
o 29 aprilie 2021, ora l3:00: afigarea rezultatelor finale ale concursului;

Candidafii care nu oblin minim 50 de puncte la proba scrisd, nu pot participa la
interviu' Punctajul final se calculeazd ca medie aritmetica a punctajelor ob{inute la proba
scrisd qi interviu. Se considerd admis candidatul care obline cel mai mare punctaj, ?n ordine
descrescdtoare.

Tematic5:

o paza obiectivelor, bunurilor, valorilor gi proteclia persoanelor;

o atribu{iile personalului de pazd,;



a apdrarea impotriva incendiilor;

o securitate qi sdndtate in munc5;

o Regulamentul-cadru de organizare gi funcfionare a unitdlilor de invdldm6nt
preuniversitar.

Bibliografie:

o Legea nr. 333 /2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor gi protectia
persoanelor, cu modificdrile gi completdrile ulterioare ;

o H.G. nt.30ll20l2 pentru aprobarea normelor metodologice a Legii nr. 333 / 2003

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor qi protecfia persoanelor, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare ;

o Legea nr. 319 I 2006 privind protec{ia gi securitatea muncii, cu modificdrile si

completdrile ulterioare ;

o Legea nr. 307 I 2006 privind apirarea impotriva incendiilor, cu modificdrile si

complet[rile ulterioare ;

o Ordinul nr.163 12007 pentru aprobarea normelor generale de apirare impotriva
incendiilor;

o O'M.E.C nr. 544712020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi

func{ionare a unitdlilor de invlflm6nt preuniversitar, cu modificarile qi complet6rile

ulterioare ( Titlul IV Personalul unitdlilor de invaldmant - capitolele I, III, IV qi V);
o Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 5312003, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare ( Titlul XI Rdspunderea juridicd - capitolele 1 qi 2);

o Regulamentul de organizare gi func{ionare a unit6{ii;

o ordinul 548711494/2020 pentru aprobarea mdsurilor de organizare a activitatii in
cadrul unitalilor/institutiilor de invdldmdnt in condilii de siguran{a epidemiologicd
pentru prevenirea imbolndvirilor cu virusul SARS _CoV_2:

o Figa postului paznic unitate de invdldmdnt.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcfiilor contractuale qi a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candida{ii vor prezenta
un dosar de concurs care va confine urmdtoarele documente:



1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei 

publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit 

legii, dupa caz;

3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor �i ale altor acte care atesta 

efectuarea unor specializari, precum �i copiile documentelor care atesta fodeplinirea 

conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in 

meserie �i/sau in specialitatea studiilor, in copie;

5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale 

care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel 

mult 6 !uni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de 

catre unitatile sanitare abilitate;

7. certificat de integritate comportamentala conform Legii nr. 118/2019, cu 

modificarile �i completarile ulterioare;

8. certificat/atestat pentru executarea activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor, 

valorilor �i protectia persoanelor conform Legii 333/2003, modificarile �i completarile 

ulterioare;

9. curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului �i 

calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente 

penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a 

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, eel mai tarziu pana la data 

desfa�urarii primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii �i cametul de munca sau, dupa caz, 

adeverintele care atesta vechimea, daca este cazul, vor fi prezentate �i in original in vederea 

verificarii conformitatii copiilor cu acestea. 

Dosarele de concurs se depun la sediul institutiei, in intervalul orar 9:00 - 11 :00. 

Relatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon: 0253/237713. 

Director, 




