
 

Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” din Galați  

scoate la concurs 2 posturi vacante de paznic pe perioadă nedeterminată. 

        Organizarea și desfășurarea concursului se fac în conformitate cu articolul 1, aliniatul (1) 

aprobat de HG 286/2011 – Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

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

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, modificat și completat de HG 1027/2017, anunț de concurs pentru post contractual. 

       Dosarul complet se depune la secretariatul Colegiului Național ”Vasile Alecsandri” din Galați, 

situat în Galați, strada Nicolae Bălcescu, nr. 41, în zilele lucrătoare din perioada 21ianuarie – 5 

februarie  2020, în intervalul orar zilnic 11:00 – 15:00. 

       Date contact și detalii: telefon 0236411688, la sediul unității și la adresa de mail 

secretariat@cnva.eu 

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidatul trebuie să îndeplinească următoarele 

condiții generale, conform 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 deplină de exercițiu; 

 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 condamnat 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 incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a 

intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice de participare la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de paznic – 2 

posturi, în cadrul compartimentului tehnic administrativ: 

a) studii medii 

b) vechimea minima în specialitatea postului – 3 ani 

c) absolvirea cursului de calificare profesională “Agent de pază” / “Agent de securitate” cu 

atestat eliberat conform L 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 

protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare 

d) nu deţine decizie de pensionare. 

mailto:secretariat@cnva.eu


Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

 13 februarie 2020, ora 09.00 probă scrisă; 

 14 februarie 2020, ora 10.00  interviu 

Dosarele de înscriere vor cuprinde următoarele documente: 

1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

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

caz. 

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atesta efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului, solicitate de autoritatea sau instituţia publică. 

4. Copia carnetului de munca sau după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 

meserie şi /sau în specialitatea studiilor, în copie. 

5. Recomandare de la ultimul loc de muncă; 

6. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. 

7. Adeverinţa 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 cu menţiunea “apt pentru angajare post paznic”. 

8. Curriculum Vitae, model European. 

 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. 

Înscrierile se fac la secretariatul colegiului până la data de  05.02.2020 – ora 15,00. 

  

 Desfășurarea concursului : 

  Concursul constă în parcurgerea următoarelor etape: 

1. Selecţia dosarelor – admis/respins ; 

2. Proba scrisă – punctajul maxim este de 100 puncte şi are o pondere de 60%  

3. Proba de interviu - punctajul maxim este de 100 puncte şi are o pondere de 40% 

 Punctajul final al candidatului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la cele 

2 probe ; 

 Se pot prezenta la următoarea etapă, numai candidaţii declaraţi admiși la proba precedentă; 

 Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie, 

candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acest 

post. 



 

Calendarul concursului de ocupare pentru postul de muncitor de întreţinere. 

 

Dată Intervalul orar Etapă concurs 

11 februarie 2020 12:00 Selecția dosarelor 

11 februarie 2020 13:30 Afișare rezultatelor de la selecția dosarelor 

11 februarie 2020 13:30 - 14:00 Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor 

11 februarie 2020 16:00 Afișarea rezultatelor de la contestațiile privind selecția 

dosarelor 

13 februarie 2020 09:00 – 10:00 Susținerea probei scrise 

13 februarie 2020 12:00 Afișarea rezultatelor la proba scrisă 

13 februarie 2020 12:00 – 13:00 Depunerea contestațiilor privind proba scrisă 

13 februarie 2020 15:00 Afișarea rezultatelor de la contestațiile privind proba 

scrisă 

14 februarie 2020 10:00 Susținerea interviului 

14 februarie 2020 12:00 Afișarea rezultatelor la proba interviului 

14 februarie 2020 16:00 Afișarea rezultatelor finale 

  

 

 

Director, 

Prof. Zamfir Romeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bibliografie pentru examenul de ocupare a postului vacant de paznic : 

 

1. Legea nr 333 din 2003 (actualizată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 

protecţia persoanelor; 

2. H.G. nr. 301/2012 (actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legea nr 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor; 

3. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

4. Legea nr. 477 din 2004 privind codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice  - Cap. II – Norme generale de conduită profesională 

a personalului contractual, art. 7; 

5. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi 

completările ulterioare – Cap. IV – Obligaţiile lucrătorilor; 

6. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată – Titlul XI, Cap. II – Răspunderea 

disciplinară art. 247-252, cu modificările şi completările ulterioare. 

8. Ordinul MENCŞ nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învățământ preuniversitar (Titlul IV, 

Capitolul III, IV şi V; Titlul VI, Capitolul III, Secţiunea I) 

 

 

Tematica pentru examenul ocupare a postului de paznic : 

1. PAZA CU POLIŢIŞTI LOCALI ŞI PAZA PROPRIE 

2. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DE PAZA 

3. APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

4. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. ZAMFIR ROMEO 

 


