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PRIMĂRIA COMUNEI IZBICENI
JUDEȚUL OLT
Nr.

ANUNȚ
Primăria Comunei Izbiceni organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru
ocuparea a 5 posturi vacante aferente personalului contractual de execuție din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Izbiceni.

A. DENUMIREA POSTURILOR
1. Referent de specialitate, grad profesional debutant, nivel studii S, din cadrul
compartimentului agricol
2. Inspector de specialitate, grad profesional debutant, nivel studii S, din cadrul
compartimentului gospodărire
îngrijitor,
treaptă profesională debutant, nivel studii G, din cadrul compartimentului
3.
gospodărire
4. Șofer, treaptă profesională II, nivel studii G, din cadrul compartimentului gospodărire
5. Muncitor calificat (electrician), treaptă profesională IV, nivel studii G, din cadrul
compartimentului gospodărire

B.

PROBE DE CONCURS

1, Proba scrisă
2. Interviul

C. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
b) studii și condiții specifice:
- pentru postul de referent de specialitate - studii universitare de licență absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul AGRICULTURĂ:
- pentru postul de inspector de specialitate - studii universitare de licență absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul AGRICULTURĂ;
- pentru posturile de îngrijitor și șofer - studii generale;
- pentru postul de șofer - permis de conducere categoria B;
- pentru postul de muncitor calificat (electrician) - studii generale și diplomă de
calificare în specialitatea postului sau curs de formare profesională acreditat de
ministerele de profil, finalizat cu certificat de calificare în meseria de electrician.
c) condiții de vechime:
- pentru posturile de referent de specialitate, inspector de specialitate, îngrijitor,
șofer și muncitor calificat (electrician) - nu necesită vechime.

D. CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
1. Data si locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs - în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunțului (ultima zi de depunere a dosarelor 28 decembrie
2021) la sediul Primăriei Comunei Izbiceni.
2. Selecția dosarelor de înscriere - 31.12.2021 - 03.01.2022;
3. Data probei scrise -10.01.2022, ora -10,00
4. Data probei de interviu - in termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii
probei scrise
5. Locul desfășurării probelor - sediul primăriei comunei Izbiceni, județul Olt

E. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

1. cerere de înscriere la concurs;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor
specifice;
4. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
5. adeverință 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 unitățile sanitare abilitate;
6. curriculum vitae.
7. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
> Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data,
numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătății;
> în cazul documentului prevăzut la punctul (5), candidatul declarat admis
la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere
că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe
a concursului;
> Copiile de pe actele prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele
originale în vederea verificării conformității copiilor cu originalul.
F. BIBLIOGRAFIE

Pentru postul de referent de specialitate, grad profesional debutant, nivel
studii S, din cadrul compartimentului agricol:
Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările ulterioare - Titlul
II - Contractul individual de muncă;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările ulterioare;
Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică;
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> Hotărârea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu
modificările și completările ulterioare.
Pentru postul de inspector de specialitate, grad profesional debutant, nivel
studii S, din cadrul compartimentului gospodărire;
Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările ulterioare - Titlul
II - Contractul individual de muncă;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările ulterioare;
Legea 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică;
Hotărârea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu
modificările și completările ulterioare.
Pentru postul de șofer, treaptă profesională II, nivel studii G din cadrul
compartimentului gospodărire;
Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările ulterioare - Titlul
II - Contractul individual de muncă;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările ulterioare;
Legea 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică;
Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu
modificările și completările ulterioare;
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
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Pentru posturile de îngrijitor, treaptă profesională debutant, nivel studii G și
muncitor calificat (electrician), treaptă profesională IV, nivel studii G din cadrul
compartimentului gospodărire:
Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările ulterioare - Titlul
II - Contractul individual de muncă;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările ulterioare;
Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, modificată și
completată prin OUG nr.80/2021.
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G.

MENȚIUNI

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs; dosarele de
concurs se depun la sediul primăriei comunei Izbiceni, Județul Olt.

