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ANUNT
Primaria Comunei Fratautii Noi, judetul Suceava, organizeaza concurs pentru ocuparea pe
perioada nedeterminata a unui post contractual de executie vacant de "paznic" dupa cum
urmeaza:

1. Descrirea posturilor:
>

"paznic" ;
in cadrul

Compartimentului

Constructii,
Fratautii

Urbanism,

Amenajarea

Paza, Bunuri, PSI al Aparatului

Teritoriulni,

de specilitate

Disciplina

al primarului

in

comunei

Noi;

a) in cadrul Compartimentului

Urbanism, Amenajarea

Paza, Bunuri, PSI al Aparatului

Teritoriului,

de specilitate al primaridui

Disciplina

comunei Fratautii

in

Constructii,

Noi;

b) nivelul posturilor: de executie;
c) atributii principale ale posturilor: efectuarea serviciului

2. Tipul probelor de concurs, locul, data

de paza ;

ora desfasurarii acestora

a) data organizarii concursului: 10 august 2015: ora 10:00, proba scirisa urmata de interviu;
b) locul desfasurarii: Sediul Primariei comunei Fratautii Noi;
c) locul depunerii dosarelor: la Sediul Primariei comunei Fratautii Noi la secretarul comunei dna. Moisuc Oltea-Rodica;
d) data depunerii dosarelor: 17 iulie 2015-31 iulie 2015, ora 10,00;
e) selectia dosarelor : 03-04 august 2015, ora 16,00.
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3. Dosarele de concurs vor contine u r m a t o a r e l e documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata primarului comunei Fratautii 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;
d) copia carnetului dc munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz.. o adeverinta care sa ateste
vechimea Tn specialitate;
e) cazierul judicial - sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza. Candidatul declarat admis la selectia
dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie 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.;
f) adeverinta 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
unitatile sanitare abilitate. Adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie sa contina, in clar,
numarul, data, numele emitentului §i calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul
Sanatatii.;
g) curiculum vitae;
Nota : Actele prevdzute
verificarii conformitdtii

la lit. b), c) §i d) vor fi prezentaie

§i in original

in

vederea

copiilor cu cicestea.

4. Conditii generale necesare pentru ocuparea postului:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul Tn Romania;
b) cunoa§te limba romana, scris §i vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
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e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indepline§te conditiile de studii §i, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau In legatura cu serviciul, care Impiedica Infaptuirea
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar§ite cu intentie, care ar
face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

5. Conditii specifice necesare pentru ocuparea posturilor:
a) Studii : minim studii gimnaziale

6. Bibliografie:
a)

CONSTITUTIA ROMAN I EI;

b)

LEGEA 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile

c)

LEGEA 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile §i

completarile ulterioare;

institutiile publice;
d)

LEGEA 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor §i protectia persoanelor,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECRETAR,
MOISUC OLTEA-RODICA
r\
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