ANUN Ţ
judeţul olt organizeaz ă CONCURS DE OCUPARE a
,,Prim ă ria comunei Scă risoara
postului de execu ţ ie vacant , aferent personaluiui contractual , de inspector grad
profesional debutant , nivel studii superioare , din cadrul din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
A. DENUMIREA FUNCTIEI PUBLICE

1. lnspector, clasa a-l-a grad profesional debutant, nivel studii S
cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa ţii de Urgen ţă
,

,

în

l. PROBE DE CONCURS
1. Proba scris ă ;
2. lnterviul.
11.

CONDI Ţ II GENERALE DE PARTICIPARE LA
CONCURS

Poate participa la concurs persoana care îndeplinete cumulativ urm ătoarele
condi ţ ii:
a) are cet ăţenia român ă ş i domiciliul în România;
b) cunoa şte limba român ă , scris ş i vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împlini ţi;
d) are capacitate deplin ă de exerci ţ iu;
e) are o stare de s ă n ătate corespunz ă toare postului vacant pentru care candideaz ă ,
atestat ă pe baz ă de examen medical de specialitate;
f) îndepline şte condi ţiile de studii prev ă zute de lege pentru ocuparea postului;
g) îndepline şte condi ţiile specifice pentru ocuparea postului;
h) nu a fost condamnat ă pentru s ă vârş irea unei infrac ţiuni contra umanit ăţii, contra
statului sau contra autorit ăţii, infracţiuni de corup ţie ş i de serviciu, infrac ţiuni care
împiedic ă înfă ptuirea justi ţ iei, infracţ iuni de fals ori a unei infrac ţiuni s ăvârş ite cu inten ţie
care ar face-o incompatibil ă cu exercitarea func ţiei pentru car candideaz ă ;
i) nu a fost destituit ă dintr-o funcţie public ă sau nu i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăş urat activitate de poli ţ ie politic ă , astfel cum este definit ă prin lege.
111. CONDIŢ II SPECIFICE DE PARTICIPARE LA

CONCURS

1. lnspector, clasa a-l-a grad profesional debutant, nivel studii S
cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa ţii de Urgen ţă
,

,

a) Studii universitare de licen ţă absolvite cu diplom ă , respectiv studii superioare
de lung ă durată , absolvite cu diplom ă de licen ţă sau echivalenta
b) Cunotiin ţe operare calculator;
c) Permis de conducere categoria B

în

lv. CONDIŢ II DE DESF ĂŞ URARE A CONCURSULUI
1. Data depunerii dosarelor de înscriere la concurs - în termen de 10 de zile
lucră toare de la data public ă rii si afi ă rii anun ţului (respectiv pân ă la data de 13.
12. 2016);
2. Data ş i ora probei scrise
- 21.12.2016 , ora 10,00;
Data
3.
ş i ora probei de interviu
- 23.12.2016 , ora 12,00;
4. Locul desfăş ură rii probelor:
- Sediul Prim ă riei comunei Sc ă ri ş oara , jude ţul Olt, str. Romana ţi , nr. 78
lV. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE
LA CONCURS

1. cerere de înscriere la concurs
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atest ă identitatea, potrivit
legii, dup ă caz;
3. copiile documentelor care s ă ateste nivelul studiilor ş i ale altor acte care atest ă
efectuarea unor specializ ă ri, copiile documentelor care atest ă îndeplinirea
condiţiilor specifice:
4. copia carnetului de munc ă , conform ă cu originalui, pân ă la data de 31.12.2010,
raportul per salariat din Registrul REVISAL sau, dup ă caz, o adeverin ţă care s ă
ateste vechimea în munc ă , în meserie ş i/sau în specialitatea studiilor, începând cu
datade 01.01.2011;
5. cazierul judiciar sau o declara ţie pe propria r ă spundere că nu are antecedente
penale care s ă -1 facă incompatibil cu func ţia pentru care candideaz ă ;
6. adeverin ţă medical ă care s ă ateste starea de s ă n ătate corespunz ătoare eliberat ă
cu cel mult 6 lunî anterior derul ă rii concursului de c ătre medicul de familie al
candidatului sau de către unit ăţile sanitare abilitate;
7. declaratia pe propria r ă spundere sau adeverin ţa care s ă ateste c ă nu a desfăş urat
activităţi de poli ţie politic ă ;
8. curriculum vitae.
9. alte documente relevante pentru desf ăş urarea concursului.
Adeverin ţa care atest ă starea de s ă n ă tate con ţine, în clar, num ă rul,
data, numele emitentului ş i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul S ă n ă tăţii;
ln cazul documentului prev ă zut la punctul (5), candidatul declarat
admis la selec ţia dosarelor, care a depus la înscriere o declara ţie pe propria
ră spundere c ă nu are antecedente penale, are obliga ţia de a completa dosarul
de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pân ă la data
desfăş ură rii primei probe a concursului;
Copiile de pe actele prev ă zute mai sus vor fi înso ţite de documentele
originale în vederea verific ă rii conformităţii copiilor cu originalul.

V. BIBLIOGRAFIE

1. lnspector, clasa a-l-a , grad profesional debutant, nivel studii S , în
cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa ţii de Urgen ţă
a) Legea nr.21512001 privind administra ţ ia public ă local ă , republicat ă , cu
modific ă rile ş i completă rile uIterioare
b) Legea nr.477/2004 privind Codul de conduit ă a personalului contractual din
autorit ăţile si institu ţiile publice
Ministrului Afacerilor lnterne nr. 9612016 pentru aprobarea
c) Ordinul
Criteriilor de performan ţă privind constituirea , încadrarea si dotarea Serviciilor
Voluntare pentru Situa ţii de Urgen ţă
d) Legea nr. 30712006 privind ap ă rarea împotriva incediilor , cu modific ă rile ş i
complet ă rile ulterioare
e) Ordinul Ministrului Afacerilor lnterne nr. 16312007 - pentru aprobarea
normelor generale de ap ă rare împotriva incendiilor

vl. RELAŢ II SUPLIMENTARE
Rela ţii suplimentare se pot ob ţine de la compartimentul SECRETARIAT din
cadrul Prim ă riei comunei Sc ă ri ş oara telefon 0249/533361, persoan ă de contact:
Popescu Dumitru Daniel

PRIMARUL
Comunei SCĂ RI Ş OARA - Judeţul Olt
TIUGAN LIVIU

