
 

COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE GHICA” DOROHOI 

Str. Grigore Ghica, nr. 41 

telefon: 0231 613 464;   fax: 0231 611 958 

e-mail: grigore_ghicavv@yahoo.com  

Nr.  1969 din 06.01.2020 

 

A N U N Ţ 
CONCURS  ocupare  POST  PAZNIC 

 

Având în vedere prevederile: 

- H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului – cadru 

privind stabilitatea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice,  

- H.G. nr. 1027/2014  pentru modificarea şi completarea 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 a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 854 din 24 noiembrie 2014. 

- H.G. nr. 427/2015 pentru completarea 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 a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 433 din 17 

iunie 2015. 

- H.G. nr. 269/2016 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului 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 a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 300 din 20 aprilie 2016. 

 

Colegiul Național „Grigore Ghica” din Dorohoi, Judeţul Botoşani (sediu strada Grigore Ghica, nr. 

41) organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual de 

execuţie, temporar vacant, de paznic cu studii medii,   1,00 normă. 

 

Probele stabilite pentru concurs: 

 selecţia dosarelor de înscriere la concurs; 

 proba scrisă; 

 interviu; 

 

Condiţii de participare la concurs: 

 

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

Condiţiile generale prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

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 exerciţiu; 

e) 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; 
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f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 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 unor 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. 

1. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 

PAZNIC  

a. condiţii de studii: medii;  

b.  vechime în domeniu minimum 2 ani;  

c. atestat profesional (angajarea personalului cu atribuţii de pază sau gardă de corp se face 

pe baza certificatului de cazier judiciar şi a atestatului pentru executarea activităţilor de 

pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi de gardă de corp, în conformitate cu 

prevederile Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare sau certificat de absolvire a unui 

curs în specialitatea postului) 

d. domiciliul în Dorohoi sau în localitățile limitrofe. 

 

 
 

Data, ora şi locul organizării probei scrise: 28 ianuarie 2020, ora 900, la sediul 

Colegiului Național „Grigore Ghica”, strada Grigore Ghica, nr. 41, Dorohoi, Judeţul Botoşani . 

 

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii pot depune dosarul de concurs în perioada   

  13 ianuarie 2020 – 17 ianuarie 2020, orele  900 – 1300 , la secretariatul Colegiului Național 

„Grigore Ghica”, strada Grigore Ghica, nr. 41, Dorohoi, Judeţul Botoşani. 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul colegiului  sau la telefon 0231611958. 

Componența dosarului de concurs 
                     1. Opis 

                     2. Cerere de înscriere la concurs  adresată directorului Colegiului Național „Grigore 

Ghica”  Dorohoi 

                     3. Declarația pe propria răspundere, conform Legii Educației Naționale nr.1/2011, 

respectiv dacă persoana care candidează pe post are soț/soție sau rude sau afini  pana la gradul al 

treilea  inclusiv, care sunt salariați ai Colegiului Național „Grigore Ghica”  Dorohoi aflați într-o 

poziție de conducere, control, autoritate  față de postul scos la concurs.  

                     4. Declarație pe proprie răspundere care să ateste că nu a fost și  nu  este urmărit 

penal  

                     5. Copie act de identitate sau orice alt document care  atestă identitatea, potrivit 

legii, după caz 

                    6. In cazul în care candidatul și-a schimbat numele, se solicită copii după 

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

numelui   

                    7. Copii  după documentele care  atestă nivelul  studiilor  și ale altor acte care atesta 

efectuarea  unor specializări, copiile documentelor care sa ateste  îndeplinirea condițiilor 

specifice  postului pentru care candidatul își depune dosarul  

                    8. Copia  carnetului de munca, conform cu originalul, sau după caz o adeverință  în 

original care sa ateste vechimea în munca, în meserie si / sau in specialitatea studiilor  

                    9. Cazier judiciar  

                    10. Adeverință medicală care sa ateste starea de sănătate fizică și psihică , 

corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni  anterior derulării concursului de către medicul de 

familie al candidatului  sau de către unitățile sanitare abilitate.  

                    11. Curriculum vitae în format European  care să ateste locurile de muncă și studiile 

de specialitate  în format European . 

                     12. Alte documente  relevante pentru desfășurarea concursului . 



Notă: Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă vor fi 

prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

 

NOTĂ: VA RUGAM SA ARANJATI DOCUMENTELE IN DOSAR  CONFORM ORDINII 

MENTIONATE  MAI SUS SI SA VA ASIGURATI  CA AVETI DEPUSE TOATE  DOCUMENTELE 

PENTRU A PUTEA SA TRECETI  DE PRIMA ETAPA DE VERIFICARE  A DOSARELOR .  

                         

Graficul de desfăşurare a concursului 

Nr. 

crt. 
Activităţi desfăşurate Data Interval orar 

1. 

Publicarea anunțului 10 Ianuarie 2020 Ora 9,00 

Depunerea dosarelor 13-17 Ianuarie 2020 900 -1300 

Selecţia dosarelor 20 Ianuarie 2020 900 -1200 

Afişarea rezultat selecție dosare 20 Ianuarie 2020 1300 

Contestaţie rezultat selecție dosare 21 Ianuarie 2020 9-1200 

Soluţionare contestaţii 21 Ianuarie 2020 1300 

2. 

Proba scrisă 28 Ianuarie 2020 900 

Afişarea rezultatelor de la proba scrisă 28 Ianuarie 2020 1230 

Contestaţii – proba scrisă 28 Ianuarie 2020 1300 -1500 

Soluţionare contestaţii proba scrisă - afişare 28 Ianuarie 2020 1530 

3. 

 Interviul 29 Ianuarie 2020 9 

Afişarea rezultatelor la interviu 29 Ianuarie 2020 1200 

Contestaţii – interviu 29 Ianuarie 2020 1200 -1300 

Soluţionare contestaţii  interviu - afişare 29 Ianuarie 2020 1400 

4. Afişarea rezultatului final 29 Ianuarie 2020 1400 

Notă: Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă, punctajul 

minim obținut  la fiecare proba fiind de 50 puncte .  

                                                  BIBLIOGRAFIE  PAZNIC 

1. Legea 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul VI, art.47, 48 2.  

2. Hotărârea nr 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor  

3. Legea nr 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și 

securitate în muncă; Capitolele I,IV,V,VI,VII  

4.  Legea nr 307/ 2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărare 

împotriva incendiilor; Capitolul I și II 

5. OMEN nr. 5079/2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar; Titlul IV –Personalul unităților de învățământ; Capitolul III 

Personalul nedidactic;  

6. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor: Capitolul II, Secțiunea 1, art. 

6 – 8; Secțiunea 6, art. 22; 

7. Fișa postului de paznic 

 

 

      
 


