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Nr. 4939/29.08.2017 

 
 ANUNŢ 

 

Primăria comunei Secusigiu organizează concursul pentru ocuparea pe durată 

nedeterminată a 1 funcție contractuale de execuție Servant,  vacanta  la nivelul 

Compartimentului Serviciul Voluntar Situații de Urgență din cadrul Aparatului Propriu 

de Specialitate al primarului comunei Secusigiu. 

 

 

Denumirea postului vacant: 

 

- Servant SVSU 

Condiţii  generale și specifice  necesare pentru ocuparea posturilor: 

 

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. 

 

Conditii specifice:  

- Permis de conducere categoria B, C 

- Studii medii 

- Domiciliu in localitatea Sinpetru German 

- Vechimea in munca nu este necesara 

 

Probele stabilite pentru concurs: 

- selecția dosarelor 

- proba scrisă 

- interviul/proba practica 

Condițiile de desfășurare a concursului: 

- pentru înscrierea la concurs , candidații vor depune dosarul de concurs care 

va cuprinde toate documnetle prevazute de art 6 din HG 286/2011,  la  

registratura Primăriei  Comunei  Secusigiu (Comuna Secusigiu , nr. 275, 

județul Arad) până în data de   

- data, ora și locul oraganizarii probei scrise : 2.10.2017  ora 10
00

,  sala de 

ședinte a Primăriei Comunei Secusigiu. 

- data, ora și locul organizării interviului/practică : 5.10.2017 , sala de ședința a 

Primăriei comunei Secusigiu, respectiv Remiză PSI Sînpetru German. 

 

Calendarul concursului : 

- Data limita depunere dosare: 22.09.2017  ora 14.00 

- Rezultate selectie dosare: 26.09.2017 ora 12.00 

- Proba scrisa: 2.10.2017  ora 10.00 

- Rezultate proba scrisa: 3.10.2017  ora 12.00 

- Afisare rezultate finale proba scrisa: 4.10.2017 ora 15.00 

- Interviul : 5.10.2017 ora 10.00 

- Afisare rezultate finale concurs : 09.10.2017 ora 12.00 

- Contestatiile se depun in termen de o zi lucratoare de la data afisarii 

rezultatelor      



 

 

 

Bibliografie: 

- Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei locale, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile public 

- Legea nr. 53/2003 Codul muncii republicată cu modificările şi completările 

ulterioare 

- Legea nr. 307 / 2006 - actualizata , privind apararea impotriva incendiilor ; 

- Legea nr. 319 / 2006 , actualizata privind securitatea si sanatatea in munca ; 

- Notiuni de mecanica 

 

DOSARUL  DE  CONCURS : 
 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei 

publice organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii, după caz;  

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 

condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 

meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă 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 unităţile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae; 

 

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta însotite de documentele originale, 

care se certifică pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de 

concurs, sau în copii legalizate. 

 

 Termenul limită de depunere a dosarelor este 22.09.2017, orele 14
00

, iar comunicarea 

privind dosarele admise se va face în 26.09.2017 , orele 12
00

 prin afișarea la avizierul 

Primăriei comunei Secusigiu si pe pagina de internet. 

 

Primar, 

Ec. CHEȘA ILIE 


