
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

PRIMARIA COMUNEI ALEXENI

Nr.3763 din 15.10.2021

ANUNT .

Avdnd in vedere prevederile arl.7 din Hotdrdrea Guvernului nr.28QQ011 pentru aprobarea
Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupdre a unui post vacant
corespunzdtor funcliilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, cu
modificdrile Ei completarile ulterioare,

UAT COMUNA ALEXENI , JUDETUL IALOMITA organizeazil

CONCURS

PENTRU OCUPAREA A UNEI FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE VACANTE
DE PAZNIC, iN CADRUL SERVICIULUI DE PAZA DIN CADRUL APARATULUI DE
SPECIALITATE AL PRIMARULUI, PERIOADA XNNPTERMINATA

1. CONDITII DE PARTICIPARE
1. l.Condi{ii generale de participare :

In vederea inscrierii la concurs, candida{ii trebuie sd indeplineascd urmdtoarele condilii :

a) sa aibd cetd{enia romAnd, cetdlenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state

aparfindnd Spaliului Economic European qi domiciliul in RomAnia;
b) sd cunoascd limba romdn6, scris qi vorbit:
c) sd aibd vArsta minimd reglementatd de prevederile legale ;

d) sa aibd capacitatea deplind de exercifiu;
e) sd aiba o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candid eazd, atestata pe baza
adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare abilitate ;

f) sa indeplineascd condiliile de studii qi dupa caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit
cerin{elor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatd definitiv pentru s[vdrqirea unei infrac{iuni contra umanitSlii, contra
statului ori contra autoritdtrii de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedica inftptuirea
justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie, sau a unei infracfiuni sdvArqite cu intenfie, care ar
face-o incompatibil[ cu exercitarea funcfiei, cu excep{ia situa{iei in care a intervenit reabilitarea.

1.2. Condi{ii specifice de.participare : '
a) nivel studir - grmnaziale ( 8 clase) ;

b) sa delina atestat pentru executarea activitdlilor de pazda obiectivelor, bunurilor, valorilor gi

certificat de califi care profesionald



2. DOCUMENTE SOLICITATE IN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI DE
CONCURS:

(1) Pentru inscrierea la concurs candida{ii vor prezenta un dosar de concurs care va con{ine
utm[toarele documente :

a) cerere de inscriere la concurs adresatd conducdtorului autoritdfii sau instituliei publice
organtzatoarc

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, dupd
caz; , i

c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor qi ale altor acte c'are atest[ efectuarea
unor speciahzdn, precum qi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specific ale
postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

d) carnetul de muncd sau, dupd caz, o adeverinld care sd ateste vechimea in munc6, in meserie
qi/sau in specialitatea studiilor in copie ;

e) cazieruljudiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale care
s6-l facd incompatibil cu funcfia pentru care candideazd;

f) adeverintd medicald care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatd cu cel mult 6
luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de cdtre
unitAfl le sanitare abilitate ;

g) curriculum vitae;

(2) Adeverinla care atestd starea de sdndtate conJine, ?n clar, numdrul, data, numele
emitentului qi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sdnatafii.

(3) in cazul documentului prevdzut la alin. (i) lit. e), candidatul declarat admis la seleclia
dosarelor, care a depus la inscriere o declaraJie pe propria rdspundere cd nu are antecedente
penale, are obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai
tdrziu pAnd la data desfrqurdrii primei probe a concursului.

(4) Actele prevdzute la alin. 1 lit. b), - d) vor fr prezentate qi in original in vederea verificdrii
conformitdlii copiilor cu acestea.

3. Concursul consti in :

selectia dosarelor de inscriere se face pana la data de I NOIEMBRIE 2021.
proba scrisa - programatain data de 8 NOIEMBRIE 2021, ora 10,00 ;
proba interviu - programata in data de 9 NOIEMBRIE 2027, ora 10,00 ;

Data limita de depunere a dosarelor de inscriere 28 OCTOMBRIE2021

4. Locul desfiquririi concursului : la sediul Primdriei comunei Alexeni, judeful Ialomila.

CANDIDATII CARE DORESC SA PARTICIPE LA CONCURS VOR DEPUNE DOSARELE
la Compartimentul Secretariat, din cadrul Primdriei Al-exeni .

Informalii suplimentare la.nr. de telefon :0243 124955

PRIMAR,
Crelu Ion
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pentru concursul de ocupare a functiei contractuale de executie vacante de paznic in
serviciului de paza din cadrul aparatului de specialitate al primarului

OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:

- Atributiileprimarului;
- Atributiile consiliului local;
- Drepturi si obligatii ale personalului contractual.

Legea nr.33312003 privind paza bunurilor si protectia persoanelor, cu modificarile si

completarile ulterioare;

- Din ce se compune personalul de paza;

- Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care urmeaza sa indeplineasca

atributii de paza sau protectie;
- Dotarea personalulur de paza;

- Atributiile si obligatiile personalulur de paza.


