
  Organizarea și desfășurarea concursului.  

 

Concursul pentru ocuparea postului vacant de portar(paznic) constă în susținerea de către candidații inscrisi la 

concurs,  a 3 probe, după cum urmează:  

 

 

    a) ora  8 - proba scrisă (1 oră); Proba scrisă constă în testarea cunoştinţelor teoretice ale candidatului în vederea 

ocupării postului vacant pentru care candidează.  Punctajul maxim este de 100 puncte. Durata probei este de 1 oră. Sunt 

declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 puncte. 

b) ora 9:50 -  proba practica – implicarea efectiva pe timpul unei pauze  (9:50,10:50,11:50,12:50,13:50) se vor 

puncta: 

- implicarea, capacitatea de rezolvare a conflictelor, abilitatea de relationare. Punctaj maxim 100 pct.  

Proba eliminatorie. 

c) ora 14:15 interviu  -  Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba 

scrisă și proba practică.  

 În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Interviul se realizează conform 

planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.  

Criteriile de evaluare sunt:  Abilități și cunoștințe impuse de funcție;  

  Capacitatea de analiză și sinteză; 

  Motivația candidatului; 

  Comportamentul în situațiile de criză; 

  Inițiativă și creativitate. 

Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări 

referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau 

care pot constitui discriminare pe criterii de sex.  

Punctajul maxim este de 100 puncte. Durata probei este de max 15 minute pentru fiecare candidat. Sunt 

declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 puncte. 

Dupa fiecare proba se afiseaza rezultatele. 

 Comunicarea rezultatelor  finale a concursului se face in aceeasi zi prin specificarea punctajului final al fiecărui 

candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins” prin afişare la avizierul Şcolii Gimnaziale 19. 

 Se consideră admis la concursul pentru ocuparea funcţiei de portar (paznic) candidatul care a obţinut cel mai 

mare punctaj, cu condiţia să fie punctajul minim obligatoriu. 

  Cele 3 probe se desfăşoară în data de 26 septembrie 2019 la sediul unităţii de învăţământ. 

 


