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Nr. 1605/26.10.2021 

ANU NT 

Pri maria Comunei SEACA DE PADURE,judetul Dolj organizeaza concurs de ocuparea 
pe perioada nedeterminata a functiei cont ractuale de executie vacante de: 

- Guard -.Compartiment Admin istrativ. 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a 
criteriilor de promovare in grade sau t repte profesionale imediat superioare a personalulu i 
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs 
candidatii vor prezenta un 

(1) Dosar de concurs care va contine urmatoarele documente: 
a)-cerere de înscriere 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 studii lor si ale altor acte care atesta 

efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea 
conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica; 

d)- carnetul de munca sau, dupa caz, adev,erintele care atesta vechimea în munca, în 
meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie; 

e)-cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale 
care sa-I faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

f)-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel 
mult 6 lun i anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de 
catre unitatile sanitare abilitate; 

g)-curriculum vitae; 



(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele 

emitentului si calitatea acestuia, informatul standard stabilit de ministerul sanatati i. 
(3)1in cazu l documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia 

dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are 
antecedente penale, are obligat ia de a completa dosarul de concurs cu or iginalul cazierului 
judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului . 

"(4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii 
conformitatii copiilor cu acestea." 

Locul de depunere a dosarului de concurs: 
ln vederea participarii la concurs, candidatii depun dosarul de concurs in termen de 

10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului pentru ocuparea postului vacant. 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : 
Primăria comunei Seaca de Padure,judeţu l Dolj,strada Principala,nr.176; 
Tel: 0351429945; 
E-mail : primariaseacadepadure@yahoo.com; 
Persoană contract : Secretar general- Stanciu Gheorghe. 

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele 
conditi i: 
Conditii generale prevazute de H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare: 

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 postu lui pentru care candideaza, atestata pe 

baza adeverintei medicale eliberate de med icul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 
f)indeplineste conditiile de studii si, du pa 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 exe rci tarea funct iei, cu exceptia situatiei in care a 
intervenit reabilitarea. 
Conditii de specifice : 

Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la 
concursul pentru ocuparea postului vacant vacant sunt stabilite in fisa postului.(anexa). 
-studii gimnaziale/profesionale/liceale ; 

-fara vechime; 
-abilitati de comunicare si munca in echipa,disponibilitate pentru lucrul peste program. 
Tipul probelor de concurs: 
-proba scrisa 
-proba practica 
-interviu 



Bibliografia concursului : 

1. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii în munca, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare-(cap.IV-obligatiile lucratorilor); 

2. Ordinul 119/4 februarie 2014 privind aprobarea normelor de igiena si sanatate 
publica privind mediul de viata al populat1ei, cu modificarile si completarile 

ulterioare-(cap.Vl-art.50-52); 
3. Legea nr.53/2003, actualizata Codul Muncii raspunderea disciplinara ( art.247-252}; 
4. ORDIN Nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind cu ratarea, 

dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii 
procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile 
recomandate pentru dezinfectia ma inilor in functie de nivelul de risc, precum si 
metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei 
acestu ia(-cap.11-curatarea,art.3-7); 

5. Legea 307 /2006, apararea impotriva incendiilor-(cap.11-obligatii generale); 
6. O.U.G. nr.57 /2019 privind Codul Administrativ - PARTEA a VI-a Statutul functionarilor 

publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si 
evidenta personalului platit din fonduri publice (Titlul III, Personalul contractual din 
autoritatile si institutiile publice art.538-543 si 549-560). 

Tematica concursului 
- reglementări privind administraţia publică ; 
- reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminarea ; 
- reglementări privind transparenţa şi liberul acces la informaţiile de interes public ; 
-reglementari privind curatarea,dezinfectia,colectarea deseurilor; 
-cunostinte de igiena si sanatate publica,protectia mediului; 
-respectarea reglementarilor tehnice privind apararea împotriva incendiilor. 

CALENDARUL DESFASURARll CONCURSULUI 

- termenul de depunere al dosarelor 28 octombrie - 12 noiembrie 2021- ora 1400; 

-14 noiembrie 2021 - selectia dosarelor-ora 1000,depunerea contestatiilor-ora 1400; 

-19 noiembrie 2021 - proba scrisa - ora 1000-1200 ,afisarea rezultatelor-ora 1400 ,depunere 
contestatii- ora 1600; 

-24 noiembrie 2021 proba practica si proba interviu- ora 1000-1200 ; 

afisarea rezultatelor-ora 1400,depunerea contestatii-ora 1600• 

Rezultatul final -25 noiembrie 2021- ora 1200. 

Primar, 
C SAN DICA 
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