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CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ 

DIN SECTORUL BUGETAR PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 

 

 Liceul Tehnologic ” Radu Negru” Galați, în temeiul HG 286/2011 cu completările și 

modificările ulterioare, în perioada 15.12.2021-07.01.2022 organizează concurs de recrutare pentru 

ocuparea pe perioadă nedeterminată   a funcțiilor contractual de execuție vacante, după cum urmează: 

 

1. paznic -1 post 

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiții prevăzute de art. 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 

286 din 23 martie 2011 cu privire la Regulamentul-cadru, privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual din sectorul 

bugetar, cu modificările și completările ulterioare. 

a). Condiții generale: 

 are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România cunoaşte limba română, 

scris şi vorbit; 

 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

 are capacitate deplină de exerciţiu; 

 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; 

 îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 

reabilitarea. 

 

a). Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției 

contractuale sunt: 

 

1. Paznic I 

b).Condiţii specifice: 

     -Studii – ciclu inferior/școala profeesională; 

     -Experiență in domeniu nu necesită; 

     -Competente de comunicare;   

     -Competente de organizare a activitatii prestate; 

Actele necesare pentru inscrierea la concurs 

 cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare; 

 curriculum vitae 

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
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 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; 

 carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

 cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

 adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile 

sanitare abilitate; 

  recomandare de la ultimul loc de muncă poate constitui un avantaj. 

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, 

în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a 

concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, 

adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 

copiilor cu acestea.  

 

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA 

pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de paznic 

 

- Legea 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;Capitolul VI, art.47, 48 

-  Hotărârea nr 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr 333/ 2003 privind paza obicectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor 

- Legea nr 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și 

securitate în muncă;Capitolul I și IV 4.  

- Legea nr 307/ 2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărare 

împotriva incendiilor;Capitolul I și II 

-  Legea nr. 53/2003- Codul muncii cu modificările și completările ulterioare; Titlul II 

Contractul individual de muncă- Capitolul II- Executarea contractului individual de muncă 

și Capitolul V- Secțiunea III- Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului; 

- LEGEA 1/2011 – Legea educației naționale; 

- Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 

din 31.08.2020 

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;Capitolul II 

- Atributiile  din fișa postului  de paznic ; 

Tematică : 

 Paza obiectivelor si protecţia persoanelor în instituţiile de învăţământ. 

Metode de apărare contra incendiilor. 

Director, 

Prof. Maria STAN 
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GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

1 POST  - PAZNIC   

 

Concursul se va desfășura la sediul unității în Galaţi, strada Științei nr. 119, după cum urmează: 

 

 

*       Eventualele contestații se depun la sediul liceului în perioada menționată în grafic. 

**    IMPORTANT - Pentru a fi declarat ADMIS la o probă, candidatul trebuie să obţină minim 50 

puncte din 100. Un candidat declarat  RESPINS la o probă nu mai poate participa la următoarele probe. 

*** Candidatul declarat reușit , va fi candidatul cu media cea mai mare. 

**** Candidatul declarat reuşit se încadrează pe perioadă  nedeterminată.  

Relaţii suplimentare la sediul: str. Științei nr.119 Galați, serviciul secretariat, la tel. 0236-

416564   E-mail: office@radu-negru.ro  

 

Etapa de concurs Data/perioada Observați

i 
ANUNT MONITOR OFICIAL 14.12.2021  

Înscriere 15.12.-29.12..2021  până la ora 12 Dosarele se 

depun 

complete 

Selecția dosarelor - verificarea îndeplinirii condițiilor 

de participarea la concurs 

04.01.2021 interval orar 14,00-16,00  

Afișarea candidaților care îndeplinesc condițiile de 

participarea la concurs 

04.01.2021  ora 16,00  

Înregistrarea  contestațiilor privind rezultatele selecției 

dosarelor depuse 

05.01.2021  interval orar 10,00-12,00  

Soluționarea contestațiilor 05.01.2021  interval orar 14,00-16,00  

Afișarea rezultatelor după contestații 05.01.2021  ora 16,00  

           Proba scrisă 06.01.2021  ora 09,00-12,00  

Afișarea rezultatelor la proba scrisă 06.01.2021  interval orar 13,00  

Depunerea contestațiilor 06.01.2021  interval orar 14,00-16,00  

Soluționarea  contestațiilor 06.01.2021  16,00-18,00  

Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă (după 

contestații) 

06.01.2021  ora 18,00  

          Proba practică 07.01.2021  ora 09,00-12,00  

Afișarea rezultatelor la proba practica 07.01.2021 interval orar 12,30  

Depunerea contestațiilor 07.01.2021  interval orar 12,30  

Soluționarea  contestațiilor 07.01.2021  interval orar 13,00  

Afișarea rezultatelor finale la proba practică 

 (după contestații) 

07.01.2021  interval orar 13,00  

         Interviu 07.01.2021  ora 13,00  

Afișarea rezultatelor la interviu 07.01.2021 interval orar 13,00-14,00  

Depunerea contestațiilor 07.01.2021  interval orar 14,00-16,00  

Soluționarea  contestațiilor 07.01.2021    

Afișarea rezultatelor finale la interviu 

 (după contestații) 

07.01.2021  ora 15,00  

        Afișarea rezultatelor finale 07.01.2021  ora 15,00  
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FISA POSTULUI 

PAZNIC 

Cod C.O.R.- 962907 
 

 

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în 

temeiul contractului individual de muncă, înregistrat la Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 

numărul ………, se încheie astăzi, …….  prezenta fişă a postului:  

               

NUME:  ........ 

PRENUME: ........... 
 

1. SCOPUL PRINCIPAL AL ACTIVITĂŢII - Paznicul se ocupa in principal cu supravegherea 

obiectivelor unitatii scolare in exterior, autorizarea accesului in curtea scolii, interventia pentru 

eliminarea evenimentelor, mentinerea ordinii in scoala.  

 

2. LOCUL DESFASURARII ACTIVITATII:  
Liceul Tehnologic “Radu Negru” Galati, Str.Stiintei nr. 119. 
 

3. CERINŢE necesare ocuparii postului: 

 Studii – ciclu inferior/școala profesională 

 Competente :  

  de comunicare;   

  de organizare a activitatii prestate; 

 Alte cerinte specifice:  

 cerinte medicale: apt din punct de vedere medical; 

 cerinte psihice: integritate psiho-motorie; 

 

4. ABILITATI SI APTITUDINI : 

 punctualitate; 

 asumarea responsabilitatilor; 

 putere de munca; 

 indemanare manuala; 

 atitudine pozitiva fata de elevi, personalul scolii, personal extern; 

 maleabilitate si meticulozitate; 

 igiena si spirit gospodaresc; 

 orientare in spatiu; 

 

5. RELAŢII IERARHICE: 

 de subordonare: director, director adjunct, administrator; 

 de colaborare: cu personalul angajat al LT. „Radu Negru” Galati.   

                                                                    

Relaţiile se bazează pe corectitudine, colaborare, respect reciproc şi solidaritate profesională. 

 

1. PROGRAM DE LUCRU: 8.ore/zi, 5 zile/sapt.(program variabil zi/noapte) 

 

http://www.radu-negru.ro/
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6. AUTORITATEA POSTULUI: 

 Utilizează echipamente si mijloace necesare activitatii prestate; 

 

7. ATRIBUTIILE PRINCIPALE SI SARCINILE SPECIFICE : 

 

8.1 Realizarea activităţilor:  

 Executarea activitatii de paza. 

 Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu administratorul  unităţii, pentru toate 

problemele ce revin sectorului de lucru.  

 Recuperarea/remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii.  

 

    8.2. Comunicare şi relaţionare:  
 Asigurarea condiţiilor de relaţionare eficientă cu întregul personal al unităţii de învăţământ.  

 

    8.3 Managementul carierei şi al dezvoltării personale:  

 Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.  

 

Titularul postului poate primi si alte sarcini si dispozitii din partea conducerii LT. “R. 

Negru”, administrator, pe care le realizeaza intocmai si la timp, avand obligatia sa informeze 

despre indeplinirea/neindeplinirea acestora sau sa solicite motivat amanarea termenelor pentru 

executarea acestora. 

 

9 RESPONSABILITATEA POSTULUI: 

  9.1 Legat de sarcinile de serviciu – activitatea de paza: 

 respecta prevederile art. 37 din Decret 477/1983; 

 monitorizeaza atent accesul in curtea unitatii scolare a elevilor, a masinilor personale si de 

marfa precum si a vizitatorilor; 

 impiedica escaladarea gardurilor de catre elevi sau persoane straine; 

 permite accesul delegatiilor sau persoanelor venite in interes de serviciu pe baza de 

buletin./carte de identitate; 

 nu permite accesul persoanelor aflate in stare de ebrietate; 

 verifica in permanenta starea sistemelor de alarma si a legaturilor telefonice, iar in caz de 

incendii, inundatii, spargeri si atac asupra unitatii anunta prin telefon conducerea scolii, organul 

de politie local si cere sprijin paznicilor de la spitalul TBC, sectia IV Politie si ia masuri pentru 

limitarea consecintelor acestora, salvand persoanele si bunurile aflate in pericol; 

 acorda atentie deosebita magaziilor;  

 primeste si preda serviciul pe baza de proces verbal intre paznici; 

 la iesirea din serviciu raporteaza administratorului sau conducerii scolii evenimentele 

semnalate si masurile luate; 

 permite accesul in caminul de cazare pe baza documentelor de cazare; 

 permite accesul mijloacelor de transport care aduc sau ridica materiale , pe baza de foi de 

parcurs si documente de insotire a marfii dupa ce verifica marfa cu documentul de insotire a 

marfii;  

 inregistreaza mijloacele de transport in registrul de evidenta; 

 sa asigure indepartarea zapezii din curtea unitatii scolare, ori de cate ori se impune; 

 duce la îndeplinire si respecta deciziile instituţiilor locale cu privire la curăţenia terenului 

aferent unitatii scolare (ex: curatarea si spălarea trotuarului, înlăturarea zăpezii etc.) 

 rezolva şi alte sarcini care cad în sfera sa de activitate; 

 acorda ajutor, atât cat este raţional posibil, oricărui alt salariat  aflat intr-o situaţie de pericol; 

http://www.radu-negru.ro/
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  9.2   Legat de disciplina muncii: 

 respecta Regulamentul Intern al CT. “Radu Negru”; 

 răspunde la toate solicitările venite din partea conducerii CT. “Radu Negru” si/sau 

administrator pentru îndeplinirea unor sarcini conforme fisei postului;  

 manifesta disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact in relaţiile de serviciu ce se 

stabilesc cu personalul CT. “Radu Negru”; 

 respecta măsurile de securitate şi sănătate la locul de muncă; 

 protejeaza, apera patrimoniul CT. “Radu Negru” şi previne orice sustragere de bunuri şi să ia 

masuri pentru evitarea degradării lor; 

 răspunde nemijlocit pecuniar, administrativ sau penal, după caz, daca prin nerespectarea 

sarcinilor de serviciu aduce direct sau indirect prejudicii materiale sau de alta natura unitatii 

scolare . 

 este strict interzisa consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea in serviciu/tura 

sau pe timpul serviciului ; 

 Colaboreaza cu ceilalti salariati in vederea mentinerii curateniei in curtea liceului si 

inexterior (trotuar) prin activitati specifice: tuns iarba, curatat spatiul verde, adunat 

frunze, indepartarea zapezii, ori de cate ori se impune etc; 

 

   9.3  În domeniul Protecţiei Mediului: 

  participa la buna functionare a sistemului de gestionare a deseurilor, prin colectarea selectivă  

    a acestora astfel încât, impactul asupra mediului să fie minim în sectorul in care isi desfasoara     

activitatea. 

 

9.4  In domeniul securitatii si sanatatii in munca: 

 sa cunoasca si sa respecte cu strictete prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca 

nr.319/2006 modificata, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii securitatii 

si sanatatii in munca HG 1425/2006 si a Instructiunilor proprii pentru securitatea si sanatatea 

muncii specifice CT. „Radu Negru”. 

 să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu 

instrucţiunile primite din partea angajatorului CT. „Radu Negru”, astfel încât să nu expună la 

pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane 

care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 

 să utilizeze corect ansamblu de accesorii destinate a servi la activitatea desfasurata; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară 

a dispozitivelor de securitate proprii şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului CT. „Radu Negru” si/sau administratorului orice situaţie de 

muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi 

sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de munca; 

 să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă CT. „Radu Negru” şi/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror 

măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă pentru protecţia sănătăţii şi securităţii 

lucrătorilor; 

 să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul pentru a permite angajatorului să se 

asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi 

sănătate, în domeniul său de activitate;  

 sa participe la instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca; 
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 să îşi însuşească şi să respecte masurile de natura organizatorica si tehnice stabilite in “Planul 

de prevenire si protectie” ca urmare a identificarii riscurilor existente la locul de munca/ postul 

sus mentionat; 

 

9.5  In domeniul situatiilor de urgenta: 

 Sa  participe la instruirea in domeniul situatiilor de urgenta; 

 Sa utilizeze extinctorul in caz de incendiu; 

 Sa nu blocheze caile de acces, de evacuare sau de interventie; 

 Sa respecte masurile de prevenire si combatere a incendiilor; 

 Sa anunte si sa ia primele masuri in cazul aparitiei unei situatii care pune in pericol vieti 

omenesti; 

 In momentul in care observa un incendiu are obligaţia de a anunţa prin orice mijloc conducerea 

scolii, administratorul,pompierii, după caz  si sa ia masuri  după posibilităţile sale , pentru 

limitarea si stingerea incendiului. 

 In caz de urgenta sa stie si sa utilizeze numarul unic de urgenta 112; 

 Raspunde de evacuarea personalului /elevilor  in cazuri de urgenta; 

 Să nu utilizeze aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare, dispozitive de protecţie 

cu defecţiuni sau cu improvizaţii; 

 Să nu suprasolicite reţeaua electrică prin folosirea simultană a mai multor receptori; 

 Să nu intervină în instalaţiile electrice; 

 

10 RESTRICTII :  

 nu parasete locul de munca decat cu acordul administratorului si a conducerii scolii; 

 nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa, decât daca ea vine de la 

persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se încadrează in prevederile legale;  

 

Conducerea unitatii scolare are dreptul de a verifica si monitoriza gradul de implicare si 

indeplinire a sarcinilor/atributiilor paznicului si a lua masuri  in conformitate cu prevederile 

Regulamentului Intern. 

 

11 ECHIPAMENTE SI MATERIALE UTILIZATE : 

   echipamente necesare activitatii de paza; 

 

12 CONDITII DE MUNCA: 

 Munca se desfăşoară in exterior; 

 

13 RISCURI PROFESIONALE : 

 Risc de accidentare - conform raportului de evaluare a riscurilor profesionale identificate la 

locul de munca :  

 Mecanici : prinderea, lovirea sau strivirea de mijloace auto aflate in permietrul liceului; 

 Electrici: electrocutarea prin atingere directa sau indirecta la utilizarea sau verificarea 

instalatiilor electrice; 

 Fizici : curenti de aer, temperaturi extreme,  praf; 

 Efectuarea de operatii sau interventii neprevazute prin sarcina de munca; 

 Deplasari cu pericol de cadere prin impiedicare sau alunecare; 

 Atac la persoana sau loviri din partea raufacatorilor; 
 

14 CRITERII DE EVALUARE A PERFORMANTELOR PROFESIONALE: 

http://www.radu-negru.ro/
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Evaluarea performantelor profesionale pentru postul de paznic se efectueaza in conformitate cu 

criteriile stabilite prin: 

 Fişa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual a activităţii 

personalului “ingrijitor cladiri”; 

 Atribuţii specifice postului – punctul 8 din fisa postului. 

 Responsabilitatea postului - punctul 9 din fisa postului. 

 Regulamentul Intern al CT. “Radu Negru” Galati . 

Rezultatul evaluarii va fi exprimat in punctaj si calificativ. 

Evaluarea se realizează în următoarele etape:  

 Autoevaluarea activităţii realizată de fiecare angajat pe baza fişei de autoevaluare/ 

evaluare şi a raportului de autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat în fişa de autoevaluare.  

 Evaluarea activităţii titularului de post este realizată la nivelul compartimentului funcţional prin 

evaluare obiectivă - punctaj acordat de către toţi membrii comisiei pentru fiecare persoană evaluată.  

 Evaluarea finală a activităţii titularului de post se face în cadrul consiliului de administraţie al CT. 

„Radu Negru” Galati. 

 

15.  RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ si/sau CONTRAVENTIONALA: 

       In situatiile in care, in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate pentru indrumare si 

control in unitatea de invatamant, se constata nereguli sau neconformitati care genereaza sanctiuni sau 

amenzi pentru  CT. “Radu Negru”, persoana/persoanele raspunzatoare de zona/departamentul/sectorul 

in care se constata abaterea, va/vor suporta integral contravaloarea amenzii si sanctiunea disciplinară 

in nume propriu, conform prevederilor legii si a Regulamentului Intern al CT. “Radu Negru” Galati. 

 

Prezentul document se constituie in anexa la contractul individual de munca si a fost 

intocmit in 2 (doua) exemplare originale, unul pentru salariat si unul pentru dosarul sau de 

personal, putand fi modificat si/sau completat prin act additional si/sau anexe. 
 

 

LT. „Radu Negru” Galati,                                                                           Luat la cunostinta 
Aprobat,                                                                                                           titular post,  

                                                                                                   

 

 

 

 

 

Data........................................................... 
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