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MINISTERUL EDUCAȚIEI     

ANEXA 4  la PO SCR 18- Hotărâre C.A. privind constituirea comisiei de concurs 

 
HOTARAREA nr . 14 din  26.11.2021 

pentru numirea comisiei pentru concursul de angajare a paznicului 
Consiliul de administratie al Colegiului Național ”Horea Cloșca și Crișan” Alba Iulia , întrunit în 

sedinta din data de 26.11.2021 
 

în temeiul: 
- OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice 
- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  
având în vedere prevederile: 
- OMENCS nr. 5079 / 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Regulamentului de organizare şi funcţionare; 
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii; 
- Art. 10, Art. 11, Art. 12 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, cu 
completările şi modificările ulterioare; 
-HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011; 
- 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; 
- Adresa ISJ Alba nr. 7548/11.11.2021 prin care se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea 
pentru perioadă nedeterminată a postului vacant de paznic (1 normă) 

 
HOTARASTE: 

 
Art. 1. Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ comisia pentru concursul de angajare a 
.paznicului, în următoarea componenţă: 
 Secretar: Bărdăhan Ioana 
 Membru: Dăneț Gigi, administrator patrimoniu 
 Membru: Șandru Mariana, administrator patrimoniu 

Membru: Florea Ioan, paznic 
 

Art. 2. Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ comisia de contestații pentru concursul de 
angajare a .paznicului, în următoarea componenţă: 
 Secretar: Bărdăhan Ioana 
 Membru: Moisescu Corina, administrator patrimoniu 
 Membru: Pop Lucian Mihai, administrator patrimoniu 

Membru: Popa Nicoleta, administrator patrimoniu 
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Art. 3. Sarcinile comisiilor sunt cele prevăzute de normele legale în vigoare. 
 
Art. 4 Se aprobă graficul de desfășurare a concursului pentru ocuparea postului de paznic: 

Concursul pentru ocuparea postului de paznic se desfășoară potrivit prevederilor HG 286/ 2011 
„Regulament – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice”. 

Depunerea dosarelor: 27.12.2021-10.01.2022 
între orele 9-12 la secretariatul colegiului (zile 
lucrătoare) 

 

 • selecția dosarelor depuse: 10.01.2022; 

• afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor 
depuse: 10.01.2022, ora 14:00 

• depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor 
depuse: 11.01.2022, între orele 09:00-11:00; 

• afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 
11.01.2022, ora 14:00; 

Proba scrisă în data de 18.01.2022, ora 9,00 
(durata probei scrise se stabilește de comisia 
de concurs, dar nu poate depăși 3 ore) 

 

 • afișarea rezultatelor probei scrise: 18.01.2022, ora 
15:00; 

• depunerea contestațiilor în urma susținerii probei 
scrise: 19.01.2022, între orele 09:00-11:00; 

• afișarea rezultatelor contestațiilor în urma susținerii 
probei scrise: 19.01.2022, ora 14:00; 

Proba de interviu în data de 20.01.2022, ora 
9,00 

 

 • afișarea rezultatelor în urma susținerii probei 
practice: 20.01.2022, ora 14:00; 

• depunerea contestațiilor în urma susținerii probei 
practice: 21.01.2022, între orele 09:00-11:00; 

• afișarea rezultatelor în urma contestațiilor: 
21.01.2022, ora 14:00; 

Afișarea rezultatelor finale: 21.01.2022, ora 
14,00 

 

 
Art. 5 – Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către director si 
Compartimentul Secretariat. 
 
Art. 6 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la 
dosarul hotărârilor adoptate. 
 

Presedinte Consiliu de Administrație 
prof. Cerbu Valeriu 

Voturi 
- pentru 11 
- abtineri 0 
- impotriva 0 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 
Ex. 1/1 


