
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

PRIMARIA COMUNEI ADANCATA
Nr.2230 din29.06.2012

primaria comunei Addncata, riilHf," comuna Ad6ncata, judetul Suceava,

organweazi examen sau concurs pentru ocuparea postului de GUARD, funclie
contractuali in aparatul de specialitate al Primarului comunei Addncata, judelul

Suceava.
Concursul se va desfasura in zilele de 30 iulie 2012 ora 10100 - proba scrisi qi

31 iulie 2012 ora 10,00 - interviul.
Dosarele de inscriere Ia concurs se pot depune in termen de 10 de zile de la

data afiqlrii anunfului privind orgarizarea examenului sau concursului la sediul

institufiei din comuna Addncata, Judeful Suceava, la secretarul comunei, respectiv pdnd

ladatade 9 iulie 2012 gitrebuie si confind, in mod obligatoriu, documentele previzute la

art. 6 din Hotirdrea Guvernului nr. 28612011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant

iorespunz6tor funcfiilor contractuale qi a criteriilor de promovare in grade sau trepte

profeiionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar phtit din

fonduri publice:
a) cerere de inscriere la concurs adresatd conducdtorului autoritSlii sau institufiei publice

orgatizatoare;
b)-oopia actului de identitate sau orice alt document care atestl identitatea, potrivit legii;

c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care atestd

efectuarea unor
specializdri, copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifi ce;

d) copia cametului de munc6, conformd cu originalul, sau, dupd caz, o adeverinlI care sd

ateste vechimea in muncd, in meserie qi/sau in specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declarafie pe propria r6spundere c[ nu are antecedente penale

care sd-l facd incompatibil cu funcfia pentru care candideazd;

f) adeverinfa medicala care s5 ateste starea de sdnitate corespunzitoare eliberatd cu cel

mult 6 luni anterior derul6rii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau

de cdtre unita!ile sanitare abilitate;
g) cuniculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desftqurarea concursului.."

1iy laeverinfa care atestd ,tur.u de sinatate confine, in, 6lar, numdrul, data, numele

emitentului qi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerutr SanAt{ii.

(3) in cazul documentului prevdzutla alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la seleclia

dosarelor, care a depus la inscriere o declarafie pe propria rdspundere cd nu are

antecedente penale, are obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul

cazierului judiciar, cel mai tilrzilpdn[ la data desfdgurdrii primei probe a concursului.

(4) Actela prevdzute la alin. I lit. b), c) qi h) .v9r fi prezentate qi in original in vederea

verificdrii conformit6lii copiilor cu acestea, ' '

Condiliile de participare la concurs sunt urmdtoarele:

a) sE fie cet6fean romdn qi sd aibd vdrsta de cel pulin 18 ani;

b) sd fie apt medical pentru exercitarea funcliei;
c) si nu aibd antecedente penale pentru infracliuni sdvdrqite cu intenlie;

d) sd fie absolvent, cu dip1om6, ainv[![mdntului gimnazial.

Bibliografia stabilita se afigeazala sediul Primariei Adancata.

Relafiisuplimentare se pot obline Ia sediul instituliei gi la telefon 0230528566.
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