
  
                                       

                                 
                           

 
  

 
 
 

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL 
 
 
    COMUNA HORODNICENI cu sediul in sat Horodniceni, str.Fălticenilor, nr.475, jud. Suceava, 
organizează concurs pentru ocuparea postului vacant -guard- post vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată în cadrul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărire comunală, pază şi 
ordine.  
 
Condiții generale de participare la concurs: 
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. 
 
Condiţii specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: școală profesională;  
-vechime în muncă : minim 3 ani ;  
-domiciliul pe raza comunei Horodniceni ;  
-permis categoria B ; 
 
Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde: 
- cerere de înscriere la concurs ; 
- copia actului de identitate; 
- copia certificatului de naştere şi certificatului de căsătorie; 
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului 
solicitate de instituția publică;  
- cazierul judiciar, în original, sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-
l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 
- 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 (adeverinţa conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul 
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii); 
  
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 
Proba scrisă :13.03.2020, ora 10 la sediul primăriei Horodniceni ;  
Interviul: 16.03.2020 ora 10; 
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Nr. 729 din  20.02.2020 

 



Întocmit: Luiza-Maria Mitrofan -administrator public 

 
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs  este 04.03.2020, la sediul 
primăriei Horodniceni. 
 
Date contact:  tel:0230545736 , interior 0  
 
 
 
Bibliografie:  
 
•Legea nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de 

ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare;  

•Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

•Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 -Codul Administrativ, Titlul III, Personalul contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice;   


