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ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL 

PAZNIC 

 
Liceul Tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei", Municipiul Ploiești organizează 

concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant de paznic - post 

contractual pe perioadă nedeterminată. 
Organizarea și desfășurarea concursului se face conform HG nr. 286/23 martie 2011, anexa 1, 

pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului conractual din sectorul bugetar plătit 

din fonduri publice.  

 
Dosarul de concurs va cuprinde: 

❖ Cerere; 

❖ Curriculum vitae; 

❖ Declarație tip a candidatului că a studiat fișa postului și se angajează să indeplinească 

atribuțiile specifice în situația în care va fi admis; 

❖ Adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte că are o stare de sănătate 

corespunzătoare postului pentru care candidează; 

❖ CI – original și copie; 

❖ Certificat de naștere – original și copie; 

❖ Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – original și copie; 

❖ Acte de studii – original și copie; 

❖ Atestat Agent de paza; 

❖ Carnet de muncă/ fila din registrul de evidenta a angajaţilor sau adeverinţă care să 

ateste vechimea în muncă – original și copie; 

❖ Cazier judiciar sau alt document care să ateste că a solicitat cazierul și declarație pe propria 

răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu postul (cazierul se 

depune la dosar până în ziua desfășurării primei probe de concurs, în caz contrar candidatul 

este respins); 

 

Dosarul complet se depune la secretariatul Liceului Tehnologic de Servicii "Sfântul 

Apostol Andrei", Municipiul Ploiești în perioada 14.04.2021 – 27.04.2021, între orele 

9.00 – 15.00. 

 

Selecția dosarelor se face pe data de 06.05.2021 iar rezultatul selecției dosarelor se 

afișează pe data de 06.05.2021, ora 14 cu mențiunea "admis" sau "respins". Contestațiile 

cu privire la selecția dosarelor se depun la secretariatul unității de învățământ pe data de 

06.05.2021, între orele 14.00 – 16.00, rezolvarea contestațiilor se face pe data de 

07.05.2021, între orele 8.00 – 10.00 iar afișarea rezultatelor la contestații se face pe data 

de 07.05.2021, ora 11.00 

 
Fișa postului este prevăzută la anexa 1. 

 

 

Condițiile necesare ocupării postului conform art. 3 din HG nr. 286/2011: 

- are cetățenia română; 

- 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 eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

- îndeplinește condițiile de studii potrivit cerințelor postului – studii minim 10 clase 

- deține atestat de Agent de pază; 

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvărșirea 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 fapre de corupție sau a unei infracțiuni săvărșite cu 

intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția în care a 

intervenit reabilitarea. 

 
Tipul probelor de concurs: 

➢ proba scrisă (60 minute – punctajul este de maxim 100 de puncte); 

➢ interviul (15 minute – punctajul este de maxim 100 de puncte); 

 

Punctajul minim pentru fiecare probă este de 50 puncte. 

Proba de interviu va fi susținută de către candidații declarați admiși la proba scrisă (minim 

50 de puncte). 

Bibliografia pentru concurs este prevazută la anexa 2. 

Calendarul desfășurării etapelor de concurs este prevăzut la anexa 3. 

Concursul se desfășoară la sediul Liceului Tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei", 

Municipiul Ploiești, strada Dedițel, nr. 4. 

 

 
Președintele comisiei de concurs – director, 

Prof. Pană Magdalena 
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ANEXA NR. 1 

FIȘA POSTULUI – PAZNIC 
 

                  
- Respectă prevederile LEGII  333/2002 privind paza și ordinea  

- Asigură securitatea clădirilor și bunurilor materiale ale unității de învățământ și sălii de 

sport, precum și din curtea școlii; 

- La plecarea personalului de îngrijire, verifică daca robinetele de apă sunt închise, dacă 

luminile sunt stinse, dacă geamurile sunt închise, dacă nu există persoane străine în 

școală; 

- Are obligația de a mătura curtea și de a intretine spatiile verzi si rondurile cu flori (sapa si 

tunde trandafirii, tunde gardul viu, taie crengile uscate ale copacilor) indeparteaza zapada 

de pe alei in timpul iernii etc. 

- Are obligatia de a interveni imediat in cazul unei avarii in scoala sau in sala de sport si de 

a anunta conducerea de acestea. In cazul unui incendiu va anunta imediat pompierii 

respectind indicatiile cu care a fost instruit. 

- Are obligatia sa cunoasca numărul de telefon ale directorilor, secretarei, contabilei, 

adresele acestora, administratorului, muncitorului,  pompieri, poliție și ambulanță, astfel 

incit sa poata actiona operativ; 

- Are obligatia de a respecta programul de lucru afisat; 

- La iesirea din tura armeaza sistemul de alarma  

- Nu are voie sa paraseasca unitatea in timpul serviciului; 

- Ajuta ingrijitoarele la datul jos si pusul la geamuri a perdelelor si draperiilor. 

- Ajuta muncitorul la efectuarea lucrarilor de intretinere in scoala (reparat banci, scaune, 

etc) 

- Este interzis cu desavirsire consumul de bauturi alcoolice in unitate si dormitul in timpul 

programului; 

- La solicitarea conducerii unitatii executa orice sarcina alta trasată 

 

 

 

 
Președintele comisiei de concurs – director, 

Prof. Pană Magdalena 
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ANEXA NR. 2 

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL  

ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI CONTRACTUAL VACANT  

PAZNIC 

 

 

 

1. Legea nr. 333/2003 cap. 1 - Dispozitii generale 

2. Legea nr. 333/2003 cap. 2 - Formele de paza, Sectiunea II, art. 10-14 

3. Legea nr. 333/2003 cap. 6 - Atributiile personalului de paza, art. 45-46 

4. Legea nr. 333/2003 cap. 9 - Raspunderi si sanctiuni, art. 55-59 

5. Legea nr. 319 / 2006 cap 1 - Dispoziţii generale 

6. Legea nr. 319 / 2006 cap 2 - Domeniu de aplicare   

7. Legea nr. 319 / 2006 cap 6 - Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea 

evenimentelor 

8. HG . 1425 / 2006 cap 5 - Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM  

 

 

 

 

 

 
Președintele comisiei de concurs – director, 

Prof. Pană Magdalena 
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ANEXA NR. 3 

 

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII ETAPELOR CONCURSULUI 

PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL VACANT 

PAZNIC 

 
Organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant -  

PAZNIC se face conform HG nr. 286/23 martie 2011, anexa 1, Regulamentul – cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

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

a personalului conractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.  

 

Depunerea dosarelor pentru inscrierea la concurs se face la secretariatul Liceului 

Tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei", Municipiul Ploiești în perioada 14.04.2021 – 

27.04.2021, între orele 9.00 – 15.00. 

 

Concursul constă în următoarele etape: 

 

SELECȚIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE 06.05.2021, ora 1000 

Afișarea rezultatelor a selecția dosarelor 06.05.2021, ora 1400 

Înregistrarea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor 06.05.2021, ora 1400- 1600 

Rezolvarea contestațiilor  07.05.2021, ora 800 - 1000 

Afișarea rezultatelor la contestații 07.05.2021, ora 1100 

DESFĂȘURAREA PROBEI SCRISE 10.05.2021, ora 900 - 1000 

Afișarea rezultatelor la proba scrisă 10.05.2021, ora 1100 

Depunerea și înregistrarea contestațiilor la proba scrisă 10.05.2021, ora 1100 - 1300 

Rezolvarea contestațiilor la proba scrisă 10.05.2021, ora 13-1400 

Afișarea rezultatelor la contestații/finale la proba scrisă 10.05.2021, ora 1400 

Interviul 
10.05.2021 ora 14 

 

Afisarea rezultatelor  11.05.2021 , ora 9,00 

             
Toate etapele concursului se desfășoară la sediul Liceului Tehnologic de Servicii 

"Sfântul Apostol Andrei", Municipiul Ploiești, strada Dedițel, nr. 4. 

 

Președintele comisiei de concurs – director, 

Prof. Pană Magdalena                  
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