
ANUNŢ 

 

Primăria Pleşoi organizează concurs, la sediul instituţiei pentru ocuparea funcţiei 

contractuale de GUARD,  in cadrul compartimentului  deservire. 

Conditii generale pentru inscrierea si participarea la concurs: 

    a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a  

statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 

   b)cunoaste limba romana, scris si vorbit; 

   c)are varsta minima reglementata de prevederile legale; 

   d)are capacitate deplina de exercitiu; 

   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)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice 

potrivit cerintelor postului scos la concurs; 

   g)nu a fost condamnata 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 

savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia 

situatiei in care a intervenit reabilitarea. 

h) aviz psihologic,  

i) curriculum vitae. 

 

Condiţii specifice pentru inscrierea si participarea la concurs: 

- Studii gimnaziale,  

- sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie; 

- sa fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei Legii 

333/2003(Certificat de competente profesionale/livret militar),  

- nu se solicita vechime in munca. 

 

Candidatii vor depune la sediul Primarie Plesoi, compatimentul secretariat un dosar de 

concurs ce va contine: 

   a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice 

organizatoare; 

   b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, 

dupa caz; 

     c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta 

efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea 

conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;         

d)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale 

care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

   e)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel 

mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau 

de catre unitatile sanitare abilitate; 

   f)curriculum vitae; 

  Concursul va avea loc in data de 8.04.2019 ora 10.00 – proba scrisă  



si pe data de 10.04.2019, ora 13.00 – proba de interviu.  

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 10 zile 

lucrătoare de la publicarea anunţului. 

 

Selecţia dosarelor se face în 2 zile de la expirarea datei  depunerii dosarelor.  

Rezultatele fiecarei probe se afişează în maxim 1 zi de la data desfăşurării. 

Contestaţia se depune  în maxim 1 zi de la data afişării rezultatelor şi se 

soluţionează în maxim 1 zi de la data depunerii.  
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Legea 53/2003 privind Codul muncii, rerepublicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  

- Raspunderea disciplinara, art. 247-252,  

- Raspunderea patrimoniala art. 253-259. 

 

 

Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile 

si institutiile publice  

    CAPITOLUL II 

  Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual 

  

Legea  nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  
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  Obligatiile lucratorilor, art. 22-23. 

 

Legea  nr. 333/2003 (r1) privind paza obiectivelor, bunurilor,  valorilor si protectia 

persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Capitolul IV –Sectiunea 1, Capitolul VI –Sectiunea 1. 

 

H.G. nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
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Anexa nr. 2 -Documentele specifice executarii si evidentierii serviciului  

de paza prin forte si mijloace civile si modelele acestora 

 

   Legea  nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si 

completarile ulterioare,  

 CAPITOLUL III 
  Primarul si viceprimarul  

 

Relaţii suplimentare la telefon/fax: 0251/454246.  

 

Primar, 

Ionescu Ion  


