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Nr.  1521   Din 11.03.2022 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, modificat de punctul 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014, pentru modificarea şi 

completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 

A N U N Ţ 

Primăria comunei Dămuc, județul Neamț,  H.G. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 

1027/2014, organizează, concurs pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale 

vacantă, de execuție de Paznic in cadrul Compartimentului Administrativ din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului Comunei  Dămuc. 

              Concursul va avea loc la sediul Primăriei Dămuc și se va desfășura după următorul calendar: 

- 25.03.2022 ora 15:00 - data limită pentru depunerea dosarelor  

- 29.03.2022 selecția dosarelor 

- 04.04.2022 ora 10:00 - Proba scrisă  

- 07.04.2022 ora 10:00 -  Interviul 

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:  
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității publice organizatoare; 
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; 
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice; 
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, 
e. cazierul judiciar, sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-

l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 
către unitățile sanitare abilitate; 

g. atestat profesional agent de securitate 
h. curs calificare servant pompier 
i. curriculum vitae. 

 
(2) In cazul 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 

obligatia  

de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data 

desfasurarii primei probe a concursului.  
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(3) Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor cu acestea. 

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse la sediul Primăriei comunei Dămuc, la Compartimentul 

de resurse umane, până la data 25.03.2022 ora 15.00.  

 Condiţii generale de participare: 

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale 

precizate, sunt: 

-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat 

- atestat profesional -  agent agent de securitate   

- absolvent curs calificare -  servant pompier  

- să nu fi avut contractul individual de muncă încetat disciplinar, în ultimii 2 ani; 

- vechime - nu necesita; 

Proba scrisă constă în testarea cunoștințelor teoretice ale candidatului în vederea ocupării 

postului vacant pentru care candidează. 

Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii, trebuie să obţină la fiecare probă cel puţin nota 5.  

- Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea 

fiecărei probe;  

- Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor: cel mult o zi 

lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului 

probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;  

- Termenul în care se afişează rezultatele finale: maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului 

de depunere a contestatiilor.  
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