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Nr. 131 din 19 ianuarie 2017

ANUN
Prim ria comunei oldanu, cu sediul în loc. oldanu, sos. Olteniței, nr. 70, comuna oldanu, județul
C l ra i, având în vedere prevederile art.7 Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar platit din fonduri publice aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
anunţ organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea pe durat nedeterminat a funcției
contractuale de execuție vacant de paznic comunal în cadrul compartimentului administrativ al aparatului
de specialitate al Primarului comunei oldanu.
Pentru înscrierea la concurs candida ii vor prezenta un dosar de concurs care va con ine
urm toarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresat primarului comunei oldanu;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea, potrivit legii, dup caz;
c) copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atest efectuarea unor
specializ ri, copiile documentelor care atest îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de munc , conform cu originalul, sau, dup caz, o adeverinţ care s ateste
vechimea în munc , în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria r spundere c nu are antecedente penale care sa-l fac
incompatibil cu funcţia pentru care candideaz (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor,
care a depus la înscriere o declaraţie pe propria r spundere c nu are antecedente penale, are
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pân la
data desf şur rii primei probe a concursului);
f) adeverinţa medical care s ateste starea de s n tate corespunz toare eliberat cu cel mult 6 luni
anterior derul rii concursului de c tre medicul de familie al candidatului sau de c tre unit ţile
sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Condi ii generale de participare la concurs:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplineşte urm toarele
condiţii:
a) are cet ţenia român , cet ţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba român , scris şi vorbit;
c) are vârsta minim reglementat de prevederile legale;
d) are capacitate deplin de exerciţiu;
e) are o stare de s n tate corespunz toare postului pentru care candideaz , atestat pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit ţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, dup caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru s vârşirea unei infracţiuni contra umanit ţii, contra statului
ori contra autorit ţii, de serviciu sau în leg tur cu serviciul, care împiedic înf ptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni s vârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condi ii de participare specifice:
a) studii generale (cel puțin) absolvite cu diplom ;
Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:
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a) Etapa I - selecţia dosarelor: sediul prim riei oldanu, la data de 07.02.2017;
b) Etapa II - proba scris : sediul Prim riei oldanu, la data de 13.02.2017, ora 10:00;
c) Etapa III - interviul: sediul Prim riei oldanu, la data de 15.02.2017 ora 10:00.
Bibliografia i tematica pentru etapa II – proba scris i etapa III – interviul:
a) Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor:
 Cap.II, Sectiunea a 2-a - Paza cu politisti locali si paza proprie, art.10-art.14,
 Cap.II, Sectiunea a 3-a - Paza în mediul rural, art.15-art.18,
 Cap.IV, Secțiunea1 - Mijloace de protec ie i de alarmare împotriva efrac iei, art.27-art.30
 Cap.VI, Secțiunea1 – Atribu iile personalului de paz , art.45-art.47.
b) Legea nr. 319/2006 – Legea securit ţii şi s n t ţii în munc :
 Cap. 4 – Obliga iile lucr torilor – art.22-art.23;
c) Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduit al personalului contractual din autorit ţile şi instituţiile
publice:
 Cap. 2 – Norme generale de conduit profesional a personalului contractual – art.5-art.7,
art.12.
Calendarul concursului:
Etapele concursului

Data limit

ora

Depunerea dosarelor de concurs

03.02.2017

16:00

Selecția dosarelor

07.02.2017

16:00

Afi area rezultatelor obținute la selecția dosarelor de concurs

08.02.2017

16:00

Termen depunere contestatie

09.02.2017

16:00

Termen formulare r spuns i afi are rezultat contestatie

10.02.2017

16:00

Proba scris

13.02.2017

10:00

Notarea probei scrise

13.02.2017

15:00

Afisarea rezultatelor obținute la proba scris

13.02.2017

16:00

Termen depunere contestatie

14.02.2017

16:00

Termen formulare raspuns i afi are rezultat contestatie

15.02.2017

16:00

Interviul

15.02.2017

10:00

Notarea interviului

15.02.2017

15:00

Afisarea rezultatelor obținute la interviu

15.02.2017

16:00

Termen depunere contestatie

16.02.2017

16:00

Termen formulare raspuns i afi are rezultat contestatie

17.02.2017

16:00

Redactarea i afi area Raportului final i a anexelor la acesta

18.02.2017

16:00

PRIMAR,
Iulian GEAMBA U
Sectretar comun ,
Traian HULEA
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