
 

ANUNŢ 
 
 

LICEUL TEHNOLOGIC ”NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIȘTE”  
cu sediul în localitatea TÂRGOVIŞTE, str. LCT. STANCU ION, nr. 35, judeţul 
DÂMBOVIŢA organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale, 
vacante, de PAZNIC I M - 1,00 normă. 

Concursul cuprinde următoarele probe:   
- Proba scrisă  
- Interviu  

Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții, precum și cumulativ condițiile specifice potrivit cerințelor posturilor 
scose 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 medii/scoală profesională  
g) nu a fost condamnat 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; 
g) atestat agent pază și ordine; 
h) vechime: minim 10 ani în domeniu; 

Condiţii specifice:   
- Studii medii/scoală profesională 
- Abilități de comunicare şi relaţionare 
- Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor 
- Abilități de muncă în echipă 
- Disponibilitate la program flexibil 
- Capacitate de muncă în schimbul de noapte 

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;  
d) adeverință  vechime în muncă dacă este cazul; 
e) cazierul judiciar care să ateste ca nu are antecedente penale;  
f) certificat de integritate comportamentală conform Legii 118/2019, art.18, alin.(1) ; 
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) curriculum vitae;  
i) atestat agent pază și ordine; 

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

 



Bibliografie: 
- Lege nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,valorilor si protectia persoanelor, 

republicată 
- Hotararea nr.301pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 

privind paza obiectivelor,bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicată 
- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, modificată 
- H.G. nr. 1091 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca 

Tematica: 
- Sistemul de pază şi dispozitivul de pază TEMA  
- Mijloace tehnice folosite în pază  
- Postul şi agentul de pază  
- Obligaţiile şi drepturile personalului de pază  
- Atribuţiile şi răspunderile personalului de pază 
- Accesul în obiectiv, controlul persoanelor 
- Principalele reguli de comportament, reguli de protecţia muncii şi PSI 

 
Grafic concurs Data 

1. Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul unităţii: 07.12–20.12.2021,  
între orele 9,00-15,00 

2. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 21.12.2021 
3. Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei 
dosarelor de înscriere: 

22.12.2021 
Între orele 9,00-15,00 

4. Afişarea rezultatelor finale obţinute la selecţia dosarelor 23.12.2021 
5. Proba scrisă: 27.12.2021, ora 9,00 
6. Afişarea rezultatelor: 27.12.2021,ora 13,00 
7. Depunerea contestaţiilor: 28.12 .2021,  

între orele 9,00-11,00 
8. Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă: 28.12.2021, ora 13,00 
9. Interviu: 29.12.2021, ora 9,00 
10.Depunerea contestaţiilor- interviu: 29.12.2021-între orele 

11,30-12,30 

11.Afişarea rezultatelor finale: 29.12.2021 ora 15,00 
    Concursul se va desfăşura conform prevederilor HG nr.286/23.03.2011 
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. 

Relaţii suplimentare la sediul LICEULUI TEHNOLOGIC  ”NICOLAE 
CIORĂNESCU ” TÂRGOVIŞTE , TELEFON 0372716565, e-mail 
liceulnicolaecioranescu@yahoo.com 
 
 

Director, 
Prof. GEORGESCU GABRIELA 


