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NR. 5998 din  20.06.2022 

 

 

 

                                                 ANUNT CONCURS 

 

         Primaria  Comunei Frâncesti, judetul Vâlcea, cu sediul in comuna Frâncesti, 

str. Principală, nr.168 , organizeaza in data de 18.07.2022, ora 10,00, concurs de 

recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a urmatorului post contractual  

vacant in cadrul  din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de urgenață: 

- 1 post contractual – inspector  -  S.V.S.U 

Concursul se va organiza  conform calendarului următor : 

-Termen limita de depunere a dosarelor 08.07.2022, ora 15,30 

-Selectia dosarelor  : 11.07.2022 

-Proba scrisă: 18.07.2022, ora 10,00, la sediul Primariei Comunei Frâncesti: 

-Proba interviu :  data si ora interviului se vor comunica ulterior. 

 

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie 

să indeplinească următoarele conditii  generale, conform art.3 al Regulamntului- 

cadru aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

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  necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii  

functiei contractuale sunt : 

-Nivelul studiilor : studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat 

-Vechimea in specialitatea studiilor necesară ocuparii postului :   nu se solicita 

vechime 

-Să fie apt din punct de vedere fizic, medical si psihologic ; 

-Curs Cadru tehnic P.S,.I. cu certificate de absolvire ; 

-permis de coducere categoria  B 

-abilitati operare calculator – word, excel 

 

   Dosarul de concurs  va contine următoarele documente : 

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. Adeverinţa care atestă starea de 

sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 

formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.  

g) curriculum vitae; 

 

 

 



      În cazul in care candidatul depune o declaratie pe propria raspundere ca nu are  

antecedente penale, candidatul  este declarat admis la selecţia dosarelor,  acesta are 

obligatia  de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului , cel mai târziu 

pana la data desfasurarii primei probe a consursului. 

     Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca 

sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea vor fi prezentate si in original in 

vederea verificarii conformitatii copiilor acestora. 

 

     Comunicarea rezultatelșor la fiecare probă a concursului se face prin  

specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii ,, admis,, sau ,, 

respins,,, prin afisare la sediul sip e pagina de internet a institutiei, in  termen de 

maxim  o zi  lucrătoare de la data finalizarii probei. 

    După afisarea rezultateșlor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisă si interviu, 

după caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie  in termne de cel mult o zi 

lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respective de la data 

afisarii rezultatului probei scrise si / sau a interviului, sub  sanctiunea decaderii din 

acest drept. 

 

     Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul primariei comunei Frâncesti. 

 

      Relatii suplimentare se obtin la sediul Primariei  comunei Frâncesti, sau de la 

nr. de telefon-_0250762601 

    Persoana de contact – Tacutu Gheorghe – Bogdan- secretar comisie concurs. 

 

 

                                                        PRIMAR, 

                                        PARASCHIV DANIEL FLORIN 

       

 


