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ANUNŢ
Primăria comunei Strunga , judeţul Iaşi, în conformitate cu prevederile art.
7, alin. 1 din H.G. 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, cu modificările şi completările ulterioare,
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii contractuale de
execuţie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, după cum
urmează :
- Şef formaţie Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
- Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Strunga , judeţul
Iaşi.
- Proba scrisă va avea loc în data de 20.04.2016, ora 10.00.
- Interviul va avea loc în data de 22.04.2016 , ora 10.00
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei
comunei Strunga , judeţul Iaşi , până la data de 11.04.2016, orele 15.00 ,
începand cu data de 29.03.2016.
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primariei comunei
Strunga , judeţul Iaşi , la secretarul comunei şi trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) cerere de înscriere la concurs adresată primarului comunei Strunga , judeţul
Iaşi;
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.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la
selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu
are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a
concursului.
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
1. Condiţii generale : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011, după cum urmează :
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.
2. Condiţii specifice :
- studii medii;
- permis de conducere categoria B;

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
A . Probele stabilite pentru concurs :
- selecţia de dosare ;
- proba scrisă ;
- interviul .
B. Dosarele se pot depune până la data de 11.04.2016 ora 15.00;
C. Data organizării concursului:
- proba scrisă – 20.04.2016, ora 10.00 ;
- interviul - 22.04.2016, ora 10.00.
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pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de şef de formaţie din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi în
compartimentul Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată în
M.Of.partea I, nr. 123/20.02.2007 , modificată şi completată.
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice , M.Of. , partea I, nr. 1105/26.11.2004.
3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă – Cap. IV – Obligaţiile
lucratorilor art. 22 si 23, M.Of. , partea I, nr. 646/26.07.2006.
4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor , cu modificările
şi completările ulterioare , M.Of. , partea I, nr. 633/21.07.2006.
5. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă , republicată , cu modificările şi
completările ulterioare , M.Of. , partea I, nr. 554/22.07.2008.
6. Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor, M.Of. , partea I, nr. 216/29.03.2007.
7. Ordinul nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind
structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de
urgenţă, cu modificarile si completarile ulterioare , M.Of. , partea I, nr.
636/20.07.2005.

8. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare,
M.Of. , partea I, nr. 345/18.05.2011.
Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/714440
sau 0767/803872, în intervalul orar 09:00 – 15:00 de luni până joi, iar
vinerea 09:00 – 12.00.

PRIMAR,
Prof. LAZĂR MARIANA

Întocmit,
Secretar comună ,
Ureche Costel

