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ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
COMUNA ARIEȘENI 
PRIMARIA 
Nr.780/14.02.2021                
                            

ANUNȚ 
 
Comuna Arieșeni  prin Primăria comunei Arieșeni, cu sediul în com. Arieșeni, sat Arieșeni, 

nr.19, jud. Alba, organizează în data de 09.03.2022, ora 10,00 concurs pentru ocuparea postului 
contractual vacant de: Paznic, în cadrul Compartimentului Administrativ. 

Condiţii de ocupare: 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului 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. 

Condiții de participare: 
- nivelul studiilor: medii/general 
- atestat profesional, potrivit prevederilor Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare (atestat pază și ordine); 

- să nu fi avut contractul individual de muncă încetat disciplinar, în ultimi 2 ani; 
- aviz psihologic 
- - vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:   nu necesită. 

             Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea, principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 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. 
        Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, după cum urmează: 
 1) selecţia dosarelor de înscriere;    
 2) proba scrisă;  
 3) interviul. 
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1) Selecţia dosarelor de înscriere 
      Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 25.02.2022 ora 13:00 la 
registratura Primăriei comunei Arieșeni şi trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele 
documente: 
     1. Cererea de înscriere la concurs; 
     2. Copia actului de identitate; 
     3. 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; 
    4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea In muncă şi/sau 
în specialitatea studiilor; 
     5. Cazierul judiciar sau o dcclaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 
să  facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. 
     6. Adeverinţa 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; 
    7.  Curriculum vitae. 
         În cazul cazierului judiciar, 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. 
        Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, 
        Actele prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea, de către secretarul comisiei. 
         Formularul de înscriere se găseşte în format deschis, editabil pe pagina de internet al 
autorităţii, precum şi la Sediul primăriei comunei Arieșeni, în format letric. 
       Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: Primăria comunei 
Arieșeni, com. Arieșeni, sat Arieșeni, nr.19, telef: 0358402989, email: arieseni@ab.e-adm.ro, 
persoană de contact: Belei Ionel Viorel, secretar general. 
     2) Proba scrisă 
    -  constă în redactarea unei lucrări şi va avea loc în data de 09 martie 2022, ora 10.00 la sediul 
primăriei Arieșeni în sala de ședințe a primăriei comunei Arieșeni. 
     3) Interviul  
    - se va susţine în data de 11 martie 2021 ora 12:00. În cadrul interviului se testează abilitățile, 
aptitudinile şi motivația candidaților. 
     Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, 
cu mențiunea «admis» sau «respins», însoțită de motivul respingerii dosarului, la locul desfășurării 
concursului şi pe pagina de internet a instituției. 
       Punctajele obținute de fiecare dintre candidați şi, mențiunea «admis» ori «respins» la proba 
scrisă, respectiv interviu, se afişează la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet 
instituției. 
      După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii 
nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului 
selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la 
locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.  
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     Bibliografie şi tematică:        
1. Constituția României , republicată; 
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările; 
4. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ (Partea I – Dispoziții generale; Partea III. – 

Administrația publică locală: Titlu I, IV, V , Partea VI – Statul funcționarilor publici, 
prevederi aplicabile personalului contractual din administrație publică și evidența 
personalului plătit din fonduri publice Titlul I, II, , Partea VIII – Răspunderea administrativă) 

5. Legea 333/2003 republicată privind paza obiectivelor , bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor; 

6. Hotărârea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; 

Relații  suplimentare la sediul instituției şi la telefon : 0358402989   
 

PRIMAR 
                  Pantea Gheorghe 
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