
ANUNŢ 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOAN ALEXANDRU BĂTESCU – VOINEȘTI” TÂRGOVIȘTE”  cu 
sediul în localitatea TÂRGOVIŞTE, str. CALEA DOMNEASCĂ, nr. 252, judeţul DÂMBOVIŢA 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale:  

- 1 normă  PAZNIC 
 
Concursul cuprinde următoarele probe:   

- Proba scrisă  
- Proba interviu şi proba practică  
 

Grafic concurs Data 
1. Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul unităţii: 25.01.2023– 9.02.2023,  

între orele 9,00-15,00 
2. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 10.02.2023, Ora 11,00 

 
3. Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei 
dosarelor de înscriere: 

10.02.2023 
Între orele 11,30-18,00 

4. Afişarea rezultatelor finale obţinute la selecţia dosarelor 13.02.2023 
5. Proba scrisă: 16.02.2023, ora 9,00 
6. Afişarea rezultatelor: 16.02.2023, ora 15,30 
7. Depunerea contestaţiilor: 17.02.2023 

Între orele 9,00- 12,00 
8. Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă: 17.02.2023 
9. Interviu şi probă practică: 20.02.2023 ora 9,00- 

proba practică 
20.02.2023, ora 12,00 – 
interviu 

10.Afişarea rezultatelor finale: 20.02.2023 
 
 Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții, precum și cumulativ condițiile specifice potrivit cerințelor postului scos la 
concurs: 
 
Condiţii generale:  
a) are cetăţenia română 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;  
f) îndeplineşte condiţiile de studii (absolvenţi cu diplomă al învăţământului superior, cu o 
vechime în activități de secretariat și secretar șef de minim 10 ani)  
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.  
 
Condiţii specifice de participare: - pentru postul de paznic: 

a) Studii medii /bacalaureat. 



b) Vechime în  muncă- minim 5 ani 
c) Certificat/ATESTAT ( Agent de securitate/Agent de pază și ordine) – în baza 

prevederilor Legii 333/2003 
d) Abilități de ralaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ. 
e) Abilități pentru munca în echipă. 
f) Cunoștințe de legislație specific locului de muncă. 
g) Experienţa anterioară în post similar constituie avantaj. 
h) Disponibilitate la timp de lucru prelungit; 
i) Spirit organizatoric; 
j) Capacitate de gestionare a timpului și priorităților  

 
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:  
a) cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului școlii;  
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa 
caz;  
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (diplomă, foaie matricolă);  
d) copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice; 
e) copia carnetului de munca, conformă cu originalul, raport salariat din REVISAL, sau, dupa 
caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;  
f) cazierul judiciar care să ateste ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu 
functia de paznic;  
g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 
6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre 
unitatile sanitare abilitate;  
h) certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni 
prevăzute la art. 1, alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu 
privire la persoanlele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 
asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și 
funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  
pentru  candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau 
protecție social, precum și orice entitate publică sau private a cărei activitate presupune 
contactul direct cu copii, personae în vârstă, personae cu dizabilități sau alte categorii de 
personae vulnerabile ori care presaupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei 
persoane. 

 
Notă: Actele depuse la dosarul de înscriere, în copie, vor fi prezentate şi în original, în vederea 
verificării. 

Concursul se va desfăşura conform prevederilor HG nr.1336/28.10.2022 Regulamentul – 
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, cu modificările și completările ulterioare. 

Dosarele de concurs se depun la Școala Gimn. ” I. Al. Brătescu-voinești” Târgoviște, 
compartimentul Secretariat. 

Relaţii suplimentare se pot obține de la sediul ȘCOLII GIMNAZIALE ”IOAN 
ALEXANDRU BRĂTESCU–VOINEȘTI” TÂRGOVIŞTE, TELEFON 0245.210249, e-mail 
scoala2_targoviste@yahoo.com 

 
Director, 

Prof. Bușu Lili Florina 
 

mailto:scoala2_targoviste@yahoo.com


Bibliografie :  

  

Bibliografia concursului pentru ocuparea postului de paznic:  

• Legea nr. 333/2003, actualizată, privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; 

Capitolul VI.   

• Hotărârea de Guvern nr. 301 din 11 aprilie 2012, acualizată,  pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 333/ 2003 privind 

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.   

• Legea nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare 

la sănătate și securitate în muncă; Capitolul I și IV.  

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

apărare împotriva incendiilor; Capitolul I și II.   

• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual 

din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Capitolul II.   


