
POSTURI VACANTE 

Denumire post: Paznic – perioada determinată (sezonier). 

Nr. posturi vacante: 1. 

 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc” Baia Mare, organizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă determinată a funcției contractuale de execuție vacante, de paznic. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații 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. Condiţii generale: 

• are cetăţenia română; 
• 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 (studii liceale sau şcoală profesională); 
• 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. 

 B. Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs sunt: 

• Vechime în funcţia de paznic de minimum 1 an; 
• Disponibilitate pentru program flexibil; 
• Constituie un avantaj să deţină atestat de paznic şi experienţa în funcţia de paznic 

 într-o instituţie de  învăţământ. 

Atribuţii – sarcini - responsabilităţi 

1. Răspunde de toate sectoarele, asigurând paza şi securitatea lor şi a unităţii de 
învăţământ ; 

2. Supraveghează starea şi mişcarea bunurilor aflate în raza de acţiune ; 
3. Controlează formele legale de intrare-ieşire a bunurilor din incinta unităţii de 

învăţământ ; 
4. La intrarea în schimb controlează clădirile, magaziile şi celelalte spaţii din dotarea 

şcolii , ia masuri imediate in cazul unor avarii si anunta conducerea scolii; 
5. Răspunde de integritatea dotărilor şi perfecta funcţionare a pichetelor de incendii 

potrivit normelor de prevenire şi stingere a incendiilor ; 
6. In afara orelor stabilite prin program, interzice accesul oricăror persoane străine în 

şcoală, cu excepţia persoanelor autorizate şi a părinţilor elevilor( condiţionat de 
acceptul de principiu al conducerii unităţii) ; 

7. Respectă graficul de schimbare a turelor, aprobat de conducerea şcolii ; 



8. Intocmeşte proces verbal de predare-primire la intrarea si iesirea din tura şi 
raportează neregulile constatate conducerii şcolii şi administratorului ; 

9. Răspunde pentru neregulile constate pe timpul serviciului ; 
10. Eliberează/ evacuează curtea școlii de copiii nesupravegheați (dacă sunt în timpul 

cursurilor, îî va rimite la ore, dacă sunt după terminarea cursurilor îi va trimite acasă); 
11. Predă administratorului unităţii de învăţământ, în cazul plecării în concediu de odihnă 

sau al părăsirii locului de muncă din diferite motive ;  

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

• 06.06.2017, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor; 
• 20.06.2017, ora 14:00: proba scrisa; 
• 21.06.2017, ora 14:00: proba interviu. 
 

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente: 

Conform art. 6 al 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 contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta 
un dosar de concurs care va conține următoarele documente: 

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției 
publice organizatoare; 

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

3. 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; 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, 
în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

6. 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; 

7. curriculum vitae. 

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. 

Relaţii suplimentare se pot la sediul Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ivasiuc” din Baia Mare, str. 
Bucovinei, nr. 9, tel. 0262-250354. 



 

BIBLIOGRAFIE:  

• LEGEA NR. 333/8.07.2003 (actualizată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 
și protecția persoanelor; 

• Hotărârea nr. 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice și a documentelor 
prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 
și protecția persoanelor 

• LEGEA NR. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

• LEGEA 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale; 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cf. 
ordin nr. 4925/08.09.2005. 


