ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
COMUNA FRUMUŞANI,

INSTITUTIA PRIMARULUI COMUNEI FRUMUSANI
Str. Principala nr.70, Sat Frumusani, Comuna Frumusani
e-mail: primaria_frumusani@yahoo.com
Telefon / Fax : 0242.516.012

ANUNT
Primăria Comunei Frumușani organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
personal contractual in cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Frumușani, vacante:
- 1 post paznic in cadrul Compartimentului administrativ – studii generale
- 1 post pompier in cadrul S.V.S.U. – studii generale

DATA ORGANIZARII CONCURSULUI
TERMEN DEPUNERE DOSARE 25.03.2020, ora 12,00
EVALUAREA DOSARELOR CANDIDAŢILOR: 27.03.2020
PROBA SCRISA: 02.04.2020, ORA 10.00
INTERVIUL: 03.04.2020, ORA 10.00
Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Frumușani, jud. Călărași,
Date de contact: Secretar UAT Frumușani Bonciu-Zanfirachi Marius, tel/fax 0242.516.012, email: primaria_frumusani@yahoo.com,
CONDIȚII GENERALE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS :
o
o
o
o
o
o
o

Au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European şi domiciliul în România.
Cunosc limba română scris şi vorbit.
Au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
Au capacitate deplină de exerciţiu.
Au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.
Îndeplinesc condițiile de studii şi vechime sau alte condiții specifice potrivit postului scos la
concurs
Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea
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CRITERII DE EVALUARE PENTRU INTERVIU:
-

abilități de comunicare;
capacitate de analiza si sinteză;
abilitățile impuse de funcție;
motivația candidatului
comportamentul in situații de criză

1. CONDITII SPECIALE DOSAR INSCRIERE CONCURS (PAZNIC)
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta până la data de 25.03.2020, ora 12.00 la
secretariatul Primăriei Comunei Frumușani, un dosar care va conține următoarele documente :
• opis (2 exemplare, unul rămâne la dosar altul la candidat);
• cerere pentru participare la concurs;
• curriculum vitae;
• copie adeverință/diploma absolvire studii generale ;
• cetățean român, cu domiciliul în România;
• copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;
• fisa medicală;
• cazier judiciar;
• adeverință privind vechimea / copie xerox după cartea de muncă din care să rezulte vechime in munca
de minim 1 an;
• alte documente relevante pentru desfășurarea concursului;
Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete
BIBLIOGRAFIE (PAZNIC)
1. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare
2. Legea nr. 319/2006 a securității si sănătății in munca;
3. H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor;
4. Partea a II-a - Titlul IV si V din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
2. CONDITII SPECIALE DOSAR INSCRIERE CONCURS (POMPIER S.V.S.U.)
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta până la data de 25.03.2020, ora 12.00 , la
secretariatul Primăriei Comunei Frumușani, un dosar care va conține următoarele documente :
• opis (2 exemplare, unul rămâne la dosar altul la candidat);
• cerere pentru participare la concurs;
• curriculum vitae;
• copie adeverință/diploma absolvire studii generale ;
• cetățean român, cu domiciliul în România;
• copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;
• fisa medicală;
• cazier judiciar;
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• alte documente relevante pentru desfășurarea concursului;
Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete
BIBLIOGRAFIE (POMPIER S.V.S.U.)
1. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
2. Legea nr.481/2004 privind protectia civila;
3. Hotărâre nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta
voluntare;
4. Hotărâre nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica,
atribuțiile, funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta;
5. Ordonanța nr.88/2001 privind înființarea, organizarea si funcționarea serviciilor publice
comunitare pentru situații de urgenta;
6. Ordonanța de urgenta nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de
urgenta;
7. Ordin nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activității de
evacuare in situații de urgenta;
8. Ordin nr.718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si
dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgenta;
9. Ordin nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
10. Ordin Ad-tie Publica nr.712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea
salariaților din domeniul situațiilor de urgenta;
11. Ordin nr.160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfășurare si
finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private
pentru situații de urgenta;
12. Partea a II-a - Titlul IV si V din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;;
13. Legea nr.477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritățile si
instituțiile publice;
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