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Concurs ocupare post Paznic

M I N I S T E R U L  E D U C A Ţ I E I
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LICEUL „C H A RLES LA U G IE R ” organizează, la sediul său din localitatea 
Craiova. strada Brestei. nr. 129. iudet Doli. concurs pentru ocuparea unui post vacant de 
Paznic -  n ivel execuţie, cu norm a întreagă, pe perioada nedeterm inată, in conform itate 
cu prevederile Hotărârii G uvernului nr. 1336/2022.

C O N CU R SU L VA AVEA U RM ATO AR ELE ETAPE:
- selecţia dosarelor
- proba scrisă
- interviu

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi la interviu candidaţii care au obţinut m inim  50 de 
puncte din m axim ul de 100 de puncte.
Se prezintă la interviu doar candidaţii care au obţinut m inim um  50 de puncte la proba 
scrisă.
Punctajul final se calculează ca m edie aritm etică a punctajelor obţinute la proba scrisă, şi 
interviu.

C oncursul va fi organizat în perioada 03.01.2023 -  27.01.2023 conform  
calendarului.

CALENDARUL CONCURSULUI

Etapa de concurs Data/perioada Ora Observaţii

Depunerea dosarelor 03.01.2023 -  10.01.2023 8-14 La secretariatul unitatii
Ultima zi de depunere a dosarelor de concurs 19.01.2023 1?

Selecţia dosarelor depuse. Afişarea rezultatelor in 
urma selecţiei dosarelor depuse

19.01.2023 17

Depunerea contestatiilor in urma selecţiei dosarelor 20.01.2023 Ö-12 La secretariatul unitatii
Afişarea rezultatelor in urma contestatiilor depuse 20.01.2023 16
Susţinerea probei scrise 26.01.2023 9-11
Afişarea rezultatelor probei scrise 26.01.2023 15
Depunerea contestatiilor in urma probei scrise 26.01.2023 15-18 La secretariatul unitatii
Afişarea rezultatelor contestatiilor proba scrisa 26.01.2023 20
Susţinerea interviului 27.01.2023 9
Afişarea rezultatelor interviului 27.01.2023 13
Depunerea contestatiilor in urma interviului 27.01.2023 13-16 La secretariatul unitatii
Afişarea rezultatelor contestatiilor interviului 27.01.2023 18
Afişarea rezultatelor finale 27.01.2023 19

1. Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
d) are capacitate deplină de serviciu
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e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile medicale abilitate
f) îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos 
la concurs
g) 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 unei 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

2. Condiţiile specifice:
a) nivelul studiilor -  minim studii gimnaziale
b) să deţină atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
certificat de calificare profesională

3. D osarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse până 
la data de 19.01.2023, ora 12.00 la LICEULU I „C H ARLES LA U G IE R ”, 
C om partim entul Secretariat, şi trebuie să conţină în mod obligatoriu urm ătoarele  
docum ente:

a) cerere de înscriere la concurs
b) copia actului de identitate
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor medii şi ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări
d) atestatul de paznic şi certificatul de absolvire a cursului de calificare profesională e) copia 
carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverinţă în original care atestă vechimea în 
muncă
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
g) adeverinţă 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 
unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, 
data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii.
h) curriculum vitae

Actele vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu 
acestea.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fară unul sau mai multe acte menţionate mai sus, 
atrage respingerea participării la concurs a candidatului.

Relaţii suplimentare se obţin la Liceul ’’Charles Laugier”, tel.0251.525867, d-na Radulescu Paula



4. Obiectiv general: Execută paza imobilelor şi asigură siguranţa personalului unităţii 
de învăţământ.

Activitatea desfăşurată presupune autonomie in efectuarea competentelor specifice 
postului.

Responsabilitatea implicată de post:
^  Responsabilitate privind efectuarea serviciului de pază şi supraveghere a 

imobilului.
>  Responsabilitate in respectarea normelor de protecţie a muncii şi privind 

paza şi stingerea incendiilor
>  Responsabilitate in planificarea si realizarea activităţii proprii.

5. SARCINI DE SERVICIU

Paznicul are obligaţia:

>  Să legitimeze elevii Ia intrarea acestora în şcoală.
>  Să legitimeze orice persoană străină de unitatea şcolară care solicită accesul în 

şcoală şi să menţioneze în registrul de evidenţă datele referitoare la identitatea 
persoanelor respective.

>  Să supravegheze şi să asigure securitatea elevilor şi a angajaţilor unităţii şcolare.
>  Să anunţe de urgenţă, după caz, jandarmeria şi poliţia în vederea eliminării unor 

posibile incidente care ar afecta siguranţa angajaţilor sau a elevilor.
>  Să verifice la fiecare 2 ore puctele vulnerabile din incinta şcolii (căile de acces, 

geamurile de la parter).
>  Să monitorizeze sistemul de supraveghere video a şcolii.
>  Să colaboreze cu organele de pază din cadrul poliţiei conform Legii nr.23 / 1996.

6. BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului vacant de personal contractual paznic

1. LEGEA NR. 333/8.07.2003 (actualizată) privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor;

2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul 
Oficial nr.633/ 21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare.

• CAPITOLUL I - Dispoziţii generale;
• CAPITOLUL II - Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor

-  secţiunea 1 - obligaţii generale;
- secţiunea a 6-a - obligaţiile administratorului, conducătorului 
instituţiei, utilizatorului şi salariatului;

3. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual.
4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului ’’Charles Laugier” de pe site-ul

W W W

Direc 
prof.


