
 
 

 
Nr. ________/_________________ 
 
 

ANUNŢ 
 

 
                             PRIMĂRIA COMUNEI POIENARII BURCHII, JUDEŢUL 
PRAHOVA, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant 
corespunzãtor funcţiei contractuale de execuţie de muncitor calificat, treapta 
profesionalã I din cadrul Compartimentului Administrativ al aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova 
 
 Dosarul de concurs se va depune pânã la data de 03 aprilie 2018, ora 16.00, la 
sediul Primãriei comunei Poienarii Burchii şi va cuprinde urmãtoarele documente: 

- cererea de înscriere la concurs adresatã primarului comunei Poienarii  
Burchii; 

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea,  
potrivit legii, dupã caz; 

- copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care  
atestã efectuarea unor specializãri, precum şi copiile documentelor care atestã 
îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de Primãria comunei Poienarii 
Burchii; 

- carnetul de muncã sau, dupã caz, adeverinţele care atestã vechimea în  
muncã şi în meserie, în copie; 

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are  
antecedente penale care sa-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã; 

- adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare,  
eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al 
candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate; 

- curriculum vitae. 
 

    Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de d-nul Radu Florin 
          Relaţiile suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0244/486244. 

 
 
 
 

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA POIENARII BURCHII 
Tel./fax: 0244-486015 ; 0244-486244 

e-mail : primariapoienarib@yahoo.ro   



          Condiţiile generale şi specifice necesare în vederea participãrii la concurs şi a 
ocupãrii funcţiei, prevãzute în fişa de post : 

- să aibă  studii medii liceale sau generale; 
- să fie apt din punct de vedere psihologic; 
- sã aibã o vechime în muncã de minimum 10 ani; 
- sã posede permis de conducere categoriile B, D şi atestat transport persoane. 

 
          Condiţiile necesare ocupãrii unui post de naturã contractualã vacant sau 
temporar vacant:  

- sã aibă cetãţeania română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii  
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în 
România; 

- să cunoască limba română scris şi vorbit; 
- să aibă vârsta minimă reglementatã de prevederile legale;  
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care  

candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; 

- să îndeplineascã condiţiile de studii şi, dupã caz, de vechime sau alte  
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;  

- să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra  
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuire 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. 
  
          Concursul se va desfãşura la sediul Primãriei comunei Poienarii Burchii şi va 
consta în 3 etape succesive, dupã cum urmeazã: 

- 04 aprilie 2018, ora 10.00 – selecţia dosarelor de înscriere;  
- 12 aprilie 2018, ora 10.00 – proba scrisã; 
- 17 aprilie 2018, ora 10.00 – proba practicã 
- 19 aprilie 2018, ora 10.00 – interviul. 

 
Bibliografia aprobatã de primarul comunei Poienarii Burchii pentru  

concurs este urmãtoarea: 
- Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu  

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduită a personalului  

contractual din autorităţile şi instituţiile publice, modificată şi completată; 
- O.U.G. nr.195/2002, privind circulatia pe drumurile publice ; 
- H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a  

O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. 
 

          Concursul se va desfãşura conform calendarului urmãtor:  
- 03 aprilie 2018, ora 16.00 – data limitã pentru depunerea dosarelor de  



înscriere; 
- 04 aprilie 2018, ora 10.00 – selecţia dosarelor de înscriere;  
- 04 aprilie 2018, ora 16.00 – afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor; 
- 05 aprilie 2018, ora 16.00 – data limitã de depunere a contestaţiilor la  

rezultatul selecţiei dosarelor; 
- 06 aprilie 2018, ora 16.00 – afişarea rezultatelor în urma verificãrii  

contestaţiilor la proba selecţiei dosarelor; 
- 12 aprilie 2018, ora 10.00 -  proba scrisã; 
- 12 aprilie 2018, ora 16.00 - afişarea rezultatelor probei scrise; 
- 13 aprilie 2018, ora 16.00 – data limitã de depunere a contestaţiilor la  

rezultatul probei scrise; 
- 16 aprilie 2018, ora 16.00 -  afişarea rezultatelor în urma verificãrii  

contestaţiilor la proba scrisã; 
- 17 aprilie 2018, ora 10.00 – proba practicã; 
- 17 aprilie 2018, ora 13.00 – afişare rezultate proba practicã; 
- 18 aprilie 2018, ora 13.00 – data limitã de depunere a contestaţiilor la proba 

practicã; 
- 18 aprilie 2018, ora 16.00 – afişarea rezultatelor in urma verificãrii contestaţiilor la 

proba practicã; 
- 19 aprilie 2018, ora 10.00 - interviul; 
- 19 aprilie 2018, ora 13.00 – afişarea rezultatelor interviului; 
- 20 aprilie 2018, ora 13.00 - data limitã de depunere a contestaţiilor la  

rezultatul interviului; 
- 20 aprilie 2018, ora 15.00 - afişarea rezultatelor în urma verificãrii  

contestaţiilor la interviu; 
- 20 aprilie 2018, ora 16.00 - afişarea rezultatului final al concursului.     

            
 


