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Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu”   

Str. Gabriel Stoianovici, Nr.5,  Râmnicu Vâlcea 

Cod fiscal: 2649544 

Tel. 0250/73.28.53; 73.74.21; 0350/809583 

 

Nr. 2777 din 16.11.2022  e-mail:grplesoianu@yahoo.com 

 Visit:www.cnplesoianu.ro 

 

 

ANUNŢ 

CONCURS PENTRU POSTUL VACANT DE PAZNIC 
            

Având în vedere: 

 Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice modificata prin H.G 

1136/2022 

 H.G. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzatorfunctiilor 

contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 

286/2011 modificata prin H.G. 1336/2022 

 Art. 91 din Legea EducaţieiNaţionale nr 1/2011 

   Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu”, cu sediul in Strada Gabriel Stoianovici 

nr.5,   jud. Vâlcea organizează concurs  pentru ocuparea postului de paznic vacant  pe data 

de 12.12.2022 conform calendarului afişat. 

 

Nr. 

Crt. Tipul postului 

Numărul 

de posturi Locaţia 

Categoria de 

personal 

Statutul postului / 

viabilitatea 

1. PAZNIC 

 

1 Rm. Vâlcea 

Personal 

nedidactic 

Post vacant perioadă 

nedeterminată / 

1  normă 
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CONDIŢII GENERALE PREVĂZUTE DE ART.15 DIN HG. 1336/08.11.2022 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții generale, prevăzute de Legea 53/2003-Codull muncii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, şicerinţele  specifice prevăzute la art.542 alin.(1) şi (2)  din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioareconform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 

martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile  Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, 

republicată, cu modificările şicompletarile ulterioare; 

e) 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; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv 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 ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

 CONDIŢIILE SPECIFICE necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei 

contractuale sunt  

 

 Studii medii ( cusau fără diplomă de Bacalaureat) 

 vechime în muncă –5 ani 

 vechime în specialitatea postului - Nu 

 curs calificare agent de pază și securitate (adeverinta/atestat pază conform Legii    

 nr.333/2003) 

 Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ; 

 Abilităţi pentru munca în echipă; 

 Disponibilitate pentru program de lucru flexibil; 

 Disponibilitate pentru desfăşurareaactivităţi în weekend; 

 Disponibilitate pentru munca în două schimburi; 

 Răspunde de inventarul încredinţat, să folosească echipamentul de lucru; 

 Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă; 

 Cunoştinţe în domeniul SănătăţiişiSecurităţii în Muncă şi PSI. 

 Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi 

intelectuale şi a programului de lucru; 

 Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la 

ultimul loc de muncă. 

 



3 
 

 

DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI 
 Răspunde de bunurile pe raza postului de pază, îndeplinind toate sarcinilede serviciu ce-i revin în 

acest scop pe întreaga perioadă a anului școlar; 

 Menține curățenia pe raza postului de pază la sfârșitul cursurilor în funcție  anotimp, întreținera 

spațiilor verzi, la îndepartarea zăpezii; 

 Respectă normele SSM și PSI; 

 Semnalarea deficiențelor constatate directorului, administratorului; 

 Îndeplinirea altor sarcini repartizate de conducerea unității, în alte sectoare în limita competenței, 

în funcție de nevoile unității de învățământ și de calificarea suplimentară pentru care este atestat  

în condițiile legii; 

Comportamentul şi conduita: 
 Să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământfaţă de de colegi, 

fațăde copii şifaţă părinți cât şifaţă de persoane din afara instituției cu care intră în contact; 

SARCINI DE SERVICIU: 

 verificarea gardului de protecţie,  a porţilorşi a sistemului de închidere, a uşilor de acces în toate 

clădirile din incinta unităţii; 

 asigurarea pazei tuturor clădirilor din incinta unitǎţii pe timp de zi/noapte; 

 verificarea şi închiderea tuturor geamurilor şia uşilor interioareverificarea instalaţiilor sanitare şi 

a tablourilor electrice ca acestea să fie în permanență închise după terminarea orelor de curs 

seara ; 

 închiderea uşilor de acces în clǎdirea principală după terminarea orelor de curs,deschiderea 

uşilor de acces în clădirea principalǎdimineaţa  ; 

 menținerea curăţeniei, pâna în stradă (în faţaşcolii), la intrarea principală în şcoală, păstrarea în 

bune condiţii a obiectelor de inventar din cabina poartă; 

 preluarea/predarea serviciului pe bază de proces verbal, este interzisă părăsirea postului până la 

venirea schimbului; 

 consemnarea în registrul de intrare/ieşire a tuturor maşinilor care intră şi ies din incinta unităţii 

pe timpul serviciului; 

 verificarea, legitimarea şi consemnarea în registrul de intrare/ieşire a tuturor persoanelor străine 

care  intră  în  şcoală; 

 interzicerea intrării în unitate a persoanelor agresive sau în stare de ebrietate; 

 interzicerea ieşirii elevilor pe poarta şcolii în timpul programului cu excepţia celor care vor ieşi 

în grup cu bilet de voie la  diverse activități organizate; 

 acordarea ajutorului solicitat de către  personalul de îngrijire şi de către cadrele didactice; 

 anunţarea de urgenţǎ a administratorului/directorului sau poliţie/salvare/pompieri în cazuri de 

urgenţǎ   la  telefon 112; 

 participarea la acţiunile de stingere şi de salvare a bunurilor din patrimoniu în caz de incendiu. 

 este interzisă părăsirea postului în timpul serviciului fǎrǎ aprobarea conducerii şcolii 

(director/director adjunct) sau a administratorului; 

 supravegherea reparaţiilor efectuate în şcoală în cazuri de excepţie, 

 sesizarea administratorului sau directorilor unităţii referitor la problemele apărute în domeniul de 

activitate; 

 respectarea Regulamentului de ordine interioară; 

 participarea la instructajul de protecţia muncii şi PS.I.; 

 participarea la instructaje de cunoaştereşi aplicare a normelor igienico-sanitare; 

 participarea la controale medicale periodice și psihologice . 
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 CONCURSUL VA CONSTA  ȊN: 

1. Proba scrisă: 
Data şi ora desfăşurării: 12 decembrie 2022, ora 10.00 

Locul desfăşurării: Sediul central str. G. Stoianovici , nr. 5, parter, 

 

2. Proba de interviu: 
Data şi ora desfăşurării: 16decembrie 2022,  ora 9.00 

Locul desfăşurării: Sediul central str. G. Stoianovici , nr. 5, parter, 

 

 

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare proba fiind de : 50 puncte. 

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obținut cel mai 

mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi 

obținut punctajul minim necesar la fiecare dintre probele concursului. 

 

COMPONENŢA DOSARULUI DE CONCURS: 
 

1. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae 

Pleşoianu” Rm. Vâlcea – conform modelului pe care îl găsiţi la secretariatul unităţii de 

învăţământ; 

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

3. Declaraţia pe proprie răspundere, care să ateste dacă persoana care candidează pe post are soţ / 

soţie sau rude sau afini până la gradul al III-lea inclusiv, care sunt salariaţi ai Liceul Tehnologic 

„Căpitan Nicolae Pleşoianu” Rm. Vâlcea aflaţi într-o poziţie de conducere, control, autoritate 

cu postul scos la concurs. 

4. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, se solicită copii legalizate după documentele 

care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

5. Copia certificatului de naştere 

6. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă  

7. efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea  

8. condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie; 

9. Copia carnetului de muncă + raport salariat din Revisal sau, după caz, adeverinţele care 

atestăvechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor , în copie; 

10. Cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a fost şi nu este urmărit 

penal; 

11. Certificatul / adeverinţa de integritate comportamentală. 

12. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate fizică şi psihică, corespunzătoare eliberată 

cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau 

de către unităţile sanitare abilitate. Acesta va conţine, în clar, numărul, data, numele şi 

prenumele candidatului, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 

Ministerul Sănătăţii. 

13. Curriculum vitae în format european care să ateste locurile de muncă în care a mai frecventat şi 

studiile de specialitate, în format european  cveuropean.ro 

14. Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului(Adeverinta/Atestat profesional pe 

baza certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională pentru agent de pază ) 
 

La depunerea dosarului candidaţii vor prezenta şi actele solicitate în original. 

 

 

 

http://www.cveuropean.ro/
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CALENDARUL CONCURSULUI: 

 

Etape organizare concurs: 

15.11.2022 -  Publicare anunţ 

16.11-29.11.2022 - primire dosare concurs între orele 10.00-15.00 la sediu Liceului Tehnologic 

„Căpitan Nicolae Pleşoianu”, str. Gabriel Stoianovici, nr.5 

05.12.2022 - soluţionarea dosarelor de către comisia de organizare si desfăşurare a concursului  

05.12.2022 - afişare lista cu candidatiiadmişi pentru examen până la ora 14.00 

05.12.2022 - contestatii cu privire la admiterea dosarelor pentru concurs, între orele 14.00-16.00 

06.12.2022 - afişareasoluţionăriicontestaţiilor - ora 14.00  

12.12.2022 - proba scrisă , ora 10.00 la sediul unitatii 

12.12.2022 - afişare rezultate până la ora 18.00 

13.12.2022 - depunere contestatii proba scrisa, intre orele 10.00-12.00 

13.12.2022 - afişare rezultate contestaţii până la ora 18.00  

16.12.2022 - Proba de interviu, la sediul unităţii- ora 9.00 (candidaţiipromovaţi   la proba scrisă) 

16.12.2022 - afişare rezultat concurs până la ora 16.00 

 

Candidaţii pot contesta numai propriile lucrări. 

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PAZNIC: 
 

1. TEMATICA CONCURSULUI 
Reglementări privind, paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecțiapersoanelor,  

Norme de securitatea și sănătatea în muncă, apărarea împotriva icendiilor. 

 

2. BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de PAZNIC 

1.   Legea nr. 333/2003 (actualizata) privind paza bunurilor, valorilor și protecția persoanelor 

2. Hotararea 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevăzute la 

art. 69 din legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 

persoanelor 

3. Legea nr. 319 din 2006 privind protecţiaşi securitatea muncii și Normele de aplicare aprobate 

prin HG nr.1425/ 2006. 

4.  Legea 307/2006 privind aparareaimpotriva incendiilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare Capitolul II, Secțiunea 1 și Secțiunea 6; 

5. Legea 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, 

Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7, 

6. Ordinul nr. 4183/04.07.2022 privind Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar . 

7. Legea 53 / 2003 actualizată – codul muncii ,,răspunderea disciplinară” (art.247 – art.252) 

 

Director,                                                         Secretar  sef, 

    Prof. Ing. Bitică Cristiana Nicoleta                                      Radită Roxana Nicoleta 

 


