
JUDETULSUCEAVA 
PRIMARIA COMUNEI FRATAUTII NOI 

ANUNT CONCURS 

In conformitate cu prevederile art. 1, art.7 alin.(l) din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporal 

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. 

Primaria comunei Frataufii Noi - judetul Suceava organizeaza concurs in vederea ocuparii a unui post 
vacant de guard corespunzator functiei contractuale de execute, 

in data de 07.01.2016 , ora 10:00 proba scrisa, 
ora 12:00, interviul. 

Concursul se va desfajura la sediul Primariei comunei Frataufii N o i , nr. 754B - judeful Suceava. 
Pentru a participa la concursul de ocupare a postului vacant de guard corespunzator functiei contractuale 
de execute, c a n d i d a l trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

1. Condifiile specifice pentru participare la concursul organizat in vederea ocuparii posturilor vacante de 
guard corespunzator funcfiilor contractuale de execute, sunt urmatoarele: 

3 are varsta minima reglementata de prevederile legale; 
e cunoaste limba romana, scris vorbit; 
® este cetacean roman, §i are domiciliul in Romania; 
® are capacitate deplina de exercitiu; 
® sa indeplineasca condifiile de studii a absolvirii a eel pufin 8 clase; 
«> are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, 
e nu a fost condamnat defmitiv pentru savar§irea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului 

ori contra autorita|ii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justifiei, de 
fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar§ite cu intense, care ar face-o 
incompatibila cu exercitarea funcfiei, cu exceptia situafiei in care a intervenit reabilitarea. 

2. Dosarul de concurs se depune de catre candidal in termen de 10 de zile lucratoare de la data afi§arii 
anunfului privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de guard §i confine in mod 
obligatoriu: 

a) cerere de inscriere la concurs adresata Primarului comunei Frataufii Noi; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, 
dupa caz; 
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ale altor acte care atesta efectuarea unor 
specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea condifiilor specifice; 
d) o adeverinja care sa ateste vechimea in munca, in meserie §i/sau in specialitatea studiilor; 
e) cazierul judiciar sau o declarafie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca 
incompatibil cu funcfia pentru care candideaza; 



f) adeverinfa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel mult 6 luni 
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitafile sanitare 
abilitate; 
g) curriculum vitae; 
(2) Adeverin^a care atesta starea de sanatate confine, in clar, numarul, data, numele emitentului §i calitatea 
acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanata^ii. 

(3) In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecfia dosarelor, care a 
depus la inscriere o declarable pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, eel mai tarziu pana la data desfa§urarii 
primei probe a concursului. 
(4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) §i h) vor fi prezentate §i in original in vederea verificarii 
conformitadi copiilor cu acestea.. 

Dosarele pentru concurs se depun din data de 08 decembrie 2015 pana la data de 21 decembrie 2015 
(1NCLUSIV), ora 16:00, la sediul institu^iei Primariei comunei Fratau^ii Noi. 

3. Bibliografia: 
• Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 
• Legea nr. 53/2003 -Codul muncii , republicat; 
® LEGE nr. 477 / 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si 

institutive publice. 

4. Relatii suplimentare: 

Pentru informatii suplimentare va pute^i adresa Primariei comunei Fratautii Noi. 
Telefon, fax 0230/411003. 

Persoana de contact - Moisuc Oltea-Rodica, secretar comuna - tel. 0230/411003. 


