
ANUNT

Primaria comunei Nanesti, organizeaza concurs de recrutare in ziua de 27 martie 2017 ,
ora 15,00 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual de paznic
din cadrul Serviciului de paza bunurilor publice si cetatenilor .
Conditii de participare:
Poate indeplini functia de paznic persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele
conditii:
-are cetatenie romana si domiciliul in Romania (se va prezenta copie dupa certificatul de
nastere si dupa bulteinull cartea de identitate)
-Cunoaste limba romana scris si vorbit
-Are varsta minima de 18 ani impliniti
-are capacitate deplina de exercitiu
-are 0 stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical
-nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului
sau contra autoritatii, de serviciu san in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea
justitiei, de fals sau a unor faptre de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie,
cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)
-nu a avut contractul de munca incetat pentru motive disciplinare si Isau nu a fost
destituita din functia publica (se prezinta cartea de munca in original si in copie)
-are minim studii generale (se prezinta documentele doveditoare in original si copie)
-detine atestat in conditiile legii 333/2003 sau este in curs de scolarizare are
disponibilitatea de a urma un astfel de curs;
Concursul consta in 3 etape:
1. selectarea dosarelor de inscriere
2. proba scrisa- In data de 27 martie 2017,ora 15,00
3. interviu-in data de 29 martie 2017, ora 15,00.
Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.
Dosarul de inscriere va cuprinde urrnatoarele documente:
-cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii
- copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( diploma de bacalaureat) si ale
altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care
atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului
- copia cametului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in rnunca
- cazierul judiciar sau 0 declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale
care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza
-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
-curriculum vitae



Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii
conformitatii copiilor cu acestea .
Data limita pana la care se vor depune dosarele este de 10 zile lucratoare de la data
afisarii anuntului.
Dosarele de inscriere se vor depune la registratura institutiei .
In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a
dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza
indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se
afiseaza de catre secretariatul comisiei in term en de 0 zi lucratoare de la data selectiei
dosarelor.
In data de 27 martie 2017 incepand cu ora 15.00 va avea loc proba scisa a concursului .
Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care
au obtinut minimum 50 de puncte.
Interviul va avea loc in data de 29 martie 2917 incepand cu ora 15.00. Punctajul maxim
este de 100 puncte. Sunt dec1arati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut
minimum 50 de puncte.
Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si
interviu.
Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa , interviu, candidatii
nemultumiti pot depune contestatie in termen de eel mult 0 zi lucratoare de la data afisarii
rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Contestatiile formulate vor fi solutionate in termen de maxim 0 zi lucratoare de la
expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prin Afisare la sediul institutiei
Bibliografia este atasata prezentului anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0237633400.

Primar,
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Pentru concursul pentru ocuparea unui post de paznic (functie contractual a ) in cadrul
Serviciului de paza bunurilor publice si cetatenilor.

- Legea nr. 215/23 aprilie 2001 .republicata si actualizata, a administratiei publice locale,
capitolele II si III.
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice- capito luI II-norme generale de conduita profesionala a
personalului contractual.
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, actualizata- Titlul II, capitolele I , II si V.
- Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor si persoanelor, actualizata.
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