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1. Condi�ile generale de participare la concurs, conform legisla�iei în vigoare, sunt: 
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candida�ii trebuie så indeplineasc� urm�toarele 

conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului - cadru aprobat prin Hot�rárea Guvernului nr. 286 din 23 

martie 2011, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare: 
a) are cet�tenia român�, ct�jenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apar�inánd 

Spa�iului Economic Europcan _i domiciliul in România; 

b) cunoa_te limba român�, scris �i vorbit; 
c) are vârsta minim� reglementat� de prevederile legale;

o d) are capacitate deplin� de exerci�iu; 
o e)are o stare de s�n�tate corespunz�toare postului pentru care candideaz�, atestat� pe baza 

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitä�ile sanitare abilitate; 
o 1indepline_te condi�iile de studii _i, dup� caz, de vechime sau alte condi�ii specifice potrivit

cerintelor postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnat� definitiv pentru sävâr_irea unei infrac�iuni contra umanitá�ii, contra statului

ori contra autoritä�ii, de serviciu sau in legåtur� cu serviciul, care impiedic� infáptuirea justi�iei, de 
fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni s�vâr_ite cu inten�ie, care ar face-o 
incompatibil� cu exercitarea func�iei, cu exceptia situa�iei in care a intervenit reabilitarea. 

2. Conditle specifice de participare la concurs pentru o norm� paznic treapta I sunt:

conditii de studii medii/ generale; 
vechime în munc� de minim 3 ani; 
persoana care urmeaz� s� îndeplineasc� atribu�ii de paz� sau protec�ie trebuie s� fie atestate

profesional. 
experienta în domeniu constituie un avantaj.

3. Atributii principale ale postului de paznic treapta I : 

execut� servicii de paz�: paza proprietä�ii împotriva accesului neautorizat sau a ocup�rii abuzive;
paza propriet��ii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum �i a altor ac�iuni 
produc�toare de pagube materiale; 
protectia personalului _i elevilor _colii;

detectarea substan�elor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natur� care pot 

provoca o pagub�; 
paza mediului înconjur�tor; 
furnizarea c�tre autorit��ile competente a informa�iilor legate de incidentele apärute în timpul 
activit��ii de paz�; 

supravegheaz� activitatea elevilor �i ac�iunile acestora în spa�iile _colare, cu scopul prevenirii agresiunii 
_i violenfelor fizice sau verbale exercitate asupra oric�rui elev;

-supravegheaz� starea _i mi_carea bunurilor aflate în raza de ac�iune;
r�spunde de toate sectoarele, asigurând paza �i securitatea lor _i a unit��ii de învä�ämânt; 
controleaz� formele legale de intrare-ie_ire a bunurilor din incinta unit��ii de învä��mânt;
la intrarea în schimb controleaz� clädirea, magaziile �i celelalte spa�ii din dotarea _eoli
în afara orelor stabilite prin program, interzice accesul oric�ror persoane str�ine în _coal�, 

cu exceptia persoanelor autorizate _i a p�rin�ilor elevilor (condi�ionat de acceptul de 
principiu al conducerii unitä�ii); 

s� legitimeze orice persoan� str�in� de unitatea �colar� care solicit� accesul în _eoal� _i s� 
mentioneze în registrul de eviden�� datele referitoare la identitatea persoanelor respective;

respect� programul aprobat de conducerea _colii; 
-întocme_te proces-verbal �i raporteaz� neregulile constatate conducerii _colii _i 

administratorului; 
tine evidentaregistrului de control al poli�iei, iar registrul va fi numerotat neadmi�ându-se

foi lips� din el; 

räspunde pentru neregulile constatate pe timpul serviciului.
-controleaz� zilnic u_ile, geamurile, robinetele �i semnalizeaz� neregulile constatate 

administratului sau muncitorului de între�inere; 
s� între�in� cur��enia în curtea _colii; 



particip� la igienizarea spa�ilor de invatämánt, holurile �i grupurile sanitare prin lucr�ri de 
zugr�veli-vopsitorie in timpul vacantclor _colare:

particip la cfectuarca lucr�rilor de curájenic, intretinere �i amenajare a spa�iilor _colare 
(interioare �i exterioare); 

respectã normele cu privire la paza �i stingerea incendiilor _i normcle de protec�ic a muncii
-colaboreaz� cu organcle de paz� din cadrul poli�iei conform legii nr. 23/1996

4. Bibliografie norma paznic treapta I 

1. Legea 333/2003, republicat�, privind paza obicctivelor, bunurilor, valorilor si protectia 
persoanelor, cu modificärile �i complet�rile ulterioare;Capitolul VI, art.47, 48 

2. Hotararea nr 301 din 11 aprilie 2012 petru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legi nr 
333/ 2003 privind paza obicectivelor, bunurilor, valorilor �i protectia 
persoanelor 

3. Legea nr 319/2006 cu modific�rile �i completärile ulterioarc, referitoare la sánátate �i 
securitate în munc�:Capitolul I _i IV 

4. Legea nr 307/ 2006 cu modific�rile _i complet�rile ulterioare, referitoare la apárare
împotriva incendiilor;Capitolul I _i l1 

5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit� a personalului contractual din autoritatile _i institu�iile 
publice, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; Capitolul I1 

6. OMEN nr. S079/2016 privind Regulamentul de organizare _i func�ionare a unitajilor de 
învä��mânt preuniversitar; Titlul IV-Personalul unit��ilor de învá�ämânt; Capitolul II Personalul nedidactic:

7. Legea nr. 53/2003-Codul munciicu modific�rile �i completärile ulterioare; Titlul II Contractul 

individual de munc�- Capitolul I1- Executarea contractului individual de munc�
si Capitolul V- Sectiunea Il- Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului; 

8. Fi_a postului de paznic 

5. Tematica paznic treapta I 

Sistemul de paz� _i dispozitivul de paz�;
Mijloace tehnice folosite în paz�;
Postul _i agentul de paz�; 
Obliga�ile _i atribu�iile de paz�;
Atributiile �i r�spunderile personalului de paz�; 
Accesul in obiectiv, controlul persoanelor; 
Principalele reguli de comportament, reguli de protec�ia muncii _i PSI 

6. Acte necesare pentruînscrierea la concurs:

Opis 
2. Copia actului de identitate; 

3. Copiile documentelor care sä ateste nivelul studilor _i a altor acte ce atest� efectuarea unor 

specializ�ri, copile documentelor care s� ateste îndeplinirea condi�iilor specific postului; 
4. Copia carnetului de munc� �i adeverint� extras� din REVISAL care så ateste vechimea în munc�, în 

meserie;

1. 

5. Cazierul judiciar sau o declara�ie Pe proprie råspundere c� nu are antecedente penale candidatul 

declarat admis la selectia dosarelor, care a depus o declaratie pe propria r�spundere c� nu 

are antecedente penale, are obliga�ia de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, 

cel mai tarziu pân� la data primei probe a concursului):
6. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate fizica si psihica, corespunzatoare eliberata cu 

cel mult sase luni anterior delurarii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de 
catre unitatile sanitar abilitate. Aceasta va contine in clar, numarul, data, numele si prenumele 
candidatului, numele emitentului si calitatea acestuia , in formatul standard stabilit de Ministerul 
Sanatatii; 

7. Curriculum vitae în format european; 
8. Cerere de inscriere la concurs:



9. Alle documente rolevanto; 

Aulolo provAVIute ln punctele 2), 3), 4) ne prezintá insotite de documente originale, care se certificá 
pontu conformilato eu or hgbnalul de ehtre wecretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate, 

7. Coneurwul consta 1n probá nerná si Intervlu

PROBA SCRISA 
Probu erinA conmth in tostarcn cunoytintelor teorctice ale candidatului în vederea

Cuprll pontului vacant pentru care candidenzá. Accasta se desfayoará pe baza unor intreb�ri 
inbili de comiwin de eoneurn. Punctajul maxim este de 100 puncte. Durata probei este de I orá. 

Sunt declaruti ndmiyi enndidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

INTERVIUL 
Proba interviului ponte fi mustinuta doar de câtre acci candidaji declara�i admi_í la proba serisá . 
In endrul interviului se testeazA abilittile, aptitudinile _i motiva�ia candida�ilor. Interviul se realizeaz� 

conlorm planului de interviu intocmit de comisia de conecurs in ziua desfá_urárii acestei probe, pe baza 
eriteriilor de evaluare. 

Criteriile de evaluarc sunt: 
Abilitoti yi cunogtinte impuse de funetie; 
Cupucitatea de analizá gi sintezá; 

Motivatin Candidatului 
Comportamentul in situatiile de erizá;
Initintivá yi creativitate. 

Fiecare membru al comisici de concurs poale adresa intreb�ri candidatului. Nu se pot adresa întreb�ri 
referitonre la opinile politice ale candidatului, activitatea sindicalá, religie, etnie, starea materialá, originea
sociulá sau care pot constitui diseriminare pe criterii de sex. 

Punctajul maxim este de 100 puncte. Durata probei este 15 minute.
Sunt declaraji admi_i candida�ii care au obinut minimum 50 puncte.

Comunicarca rezultatelor la fiecare probá a concursului se face prin specificare punctajului finl al fiec�rui
Candidat yi a men�iunii,,admis" sau ,respins" prin alisyare la avizierul unitaii 

Se considerá admis la concursul pentru ocuparea func�iei de portar (paznic) candidatul care a obinut cel 

mai mare punctaj, cu condi�ia s� fie punctajul minim obligatoriu. 



PALATUL COPIILOR CRAIOVA

DOU 

FI^� INDIVIDUAL� A POSTULUI DE 
PAZNICtreapta

Anex� la Contractul Individual de Munc� înregistrat în 

Registrul General de Eviden�� a salaria�ilor cu num�rul

In temeiul Legii 53/2003-Codul muncii, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare, Legea
284/2010 art.5 lit.c) _i a Contractului colectiv de munc�, la care subsemnatul ader, se 
încheie azi . 

Postul:Paznic
prezenta fi_� individual� a postului. 

Cod cor:541403 
Numele _i prenumele : 
Norm� lucru: 4h 

Compartimentul: administratiy-personal nedidactic 
Cerinte a) studii medi/generale 

Relati: a)de subordonare direct� cu administratorul de patrimoniu al unit�tjii 
bde subordonare fa�� de directorul unitä�ii
c) de colaborare cu to�i salaria�ii 

Domnul posesor al contractului individual de munc� înregistrat sub 
negociaz� în conditiile art.60 din contractul colectiv de din nr 

munc�, urm�toarele atribu�ii �i sarcini:

Atributiile paznicului: 
raspunde de toate sectoarele, asigurând paza _i securitatea lor �i a unitä�ii de învä��mânt; 

supravegheaz�starea �i mi_carea bunurilor aflate în raza de ac�iune;
controleaz� formele legale de intrare-ie_ire a bunurilor din incinta unitä�ii de învä��mânt; 
la intrarea în schimb controleaz� cl�dirile, magazile �i celelalte spa�ii din dotarea institu�iei; 

asigur� înc�lzirea sälilor pe perioada de iarn� conform orarului; 
r�spunde de integritatea dot�rilor �i perfecta functionare a pichetelor de incendii potrivit 

normelor de prevenire _i stingere a incendilor; 
în afara orelor stabilite prin program, interzice accesul oric�rei persoane str�ine în _coalä,

cu exceptia persoanelor autorizate; 

respect� graficul de schimbare a turelor, aprobat de conducerea _colii; 
întocme_te proces-verbal de predare-primire �i raporteaz� neregulile constate conducerii 

_colii _i administratorului; 
räspunde pentru neregulile constatate pe timpul serviciului; 
pred� sectorul administratorului unit��i de înv���mânt, în cazul plec�rii în concediu de 

odihn� sau al p�r�sirii locului de munc� din diferite motive. 
asigur� paza bunurilor personale (autoturisme) lásatein curteainstitu�iei în momentul

deplas�rii la concursuri 
cur�tirea (m�turarea, greblarea ) spa�ilor din curtea unitätii - opera�iuni specifice

diferitelor anotimpuri îin vedere accesului/intre�inerii spatiilor (prim�var�/var� - t�iat iarba/ gardul

viu, greblat, îngrijirea plantelor din curtea unitäji; toamna -greblare/ colectarea frunzelor _i 
depozitarea în vederea ridic�rii de c�tre serviciul salubritate; iarna - dez�pezirea c�ilor de acces în 

curte/clädire folosind unelte �i materiale corespunz�toare). 

colectarea �i depozitarea gunoiului conform normelor în vigoare



in functie de nevoile specifice ale unitä�ii de inv��ämânt, salariatul se oligá s� îndeplineasc� 
si alte sarcini repartizate de angajator, în condi�iile legi.

Neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunz�toare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin fi_a 
postului, atrage dup� sine sanctionarea legal�.

IL. Obligatile/atributiile profesionale, se remunereaz� corespunz�tor salariul de încadrare, 
conform reglementarilor in vigoare, stabilite la început de an �colar.

I. Activit��i suplimentare prev�zute în încadrarea pe post, efectuate prin ordin de serviciu
sau prin propria strategie de abordare a activit��ii: 

|Nr. 
Crt. 

Activitatea Recompensat� prin: Obser-Data Director
vatii 

V. Activitäti suplimentare deosebite efectuate cu înalt profesionalism _i cu rezultate 
deosebite ce constituie argumente pentru acordarea grada�iei de merit sau a premilor/distinc�iilor 
in conformitate cu legisla�ia in vigoare: 

| Nr 
Crt. 

Activitatea Recompensat� prin Obser-Data Director
vatii 

V. Activitä�i în comisii/consilii de Jucru ale unit��i: 
Nr. Obser-Activitatea Data Recompensat� prin : DirectorCrt. vati 

VI. Sanctiunile primite de angajat
Nr. Obser

va�ii
Motivul sanctiunii Data Sanctiunea primit� Director

crt 



Criteriide evaluare: sunt precizate în fisa de evaluare conform ordinului 3860/10.03.2011 
Capitolele 1, V, V _i VI sunt discutate în consiliul de administra�ie, la care sunt invita�i _i cei în cauz�.

Program de lucru: 4 h/zi inegal conform graficului lunar 

DIRECTOR, LIDER SINDICAT, 

Am luat la cuno_tin�� azi, 



1. Calendarul concursului: paznic treapta I 

ACTIVITATI: 
1.PUBLICAREA ANUNTULUI 29 iulie 2021 

2.DEPUNEREA DOSARELOR DE CONCURS
ALE CANDIDATIILOR LA REGISTRATURA PALATULUI COPIILOR

CRAIOVA, STR. SIMION BARNUTIU NR.20
30.07.2021-12.08.2021 

INTERVAL ORAR:10,00 -14,00 

3.SELECTIA DOSARELOR DE CATRE MEMBRII COMISIEI DE ORGANIZARE SI 

DESFASURARE A 
CONCURSULUI 13 08. 2021-16.08.2021 

4.AFISAREA REZULTATELOR SELECTIEI 
DOSARELOR 17.08.2021-0RA 1400 

5.DEPUNEREA CONTESTATIEI PRIVIND 
REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR PANA PE DATA DE 

18.08.2021 ora 10 

6.AFISAREA REZULTATELOR 
SOLUTIONARII CONTESTATIILOR 19.08.2021, ORA 13,00

7.SUSTINEREA PROBEI SCRISE 20.08. 2021-ORA 1130 

8.AFISAREA REZULTATELOR 
PROBEI SCRISE 20.08. 2021-ORA 16 

9.DEPUNEREA CONTESTATILOR PRIVIND
REZULTATELE PROBEI SCRISE PANA IN DATA DE 23.08.2021 

-ORA 160 

10.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII 
CONTESTATIILOR 24.08. 2021 ORA 100 

11.SUSTINEREA INTERVIULUI 27.08.2021-0RA 11,30

12.COMUNICAREA REZULTATELOR DUPA 
SUSTINEREA INTERVIULUI 27.08.2021- ORA 15,00

13. DEPUNEREA CONTESTATIILOR PRIVIND
REZULTATUL INTERVIULUI PANA PE DATA DE 31. 08.2021

ORA 12,00
14.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII 

CONTESTATIILOR 31.08.2021-ORA 13,30

15.AFISAREA REZULTATULUI FINAL AL 
CONCURSULUI 31.08.2021-ORA 15,00

Rela�ii suplimentare se pot ob�ine la sediul Palatului Copiilor Craiova, de la 
compaih�inDsecretariat, la num�rul. de telefon 0351413110 

Afisaad 22 O 24 
PRECE 

PROF CIUNOIU- DU�A 
SECRETAR, N 
V�DUVA ANËA 

RUL EDUC 


