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ANUNŢ 

      

 Primăria comunei Căpleni, judeţul Satu Mare, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) din  

H.G.R.nr.286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de 

promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare 

 organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de guard I în cadrul 

Compartimentului administrativ și gospodărire comunală, care se va desfăşura în data de 

27.04.2022, orele 9.00 la sediul primăriei comunei Căpleni. 

 Depunerea dosarelor se poate efectua până la data de 16.04.2022, ora 13.00 la secretarul 

comunei. 

 Dosarul va cuprinde: 

- cerere, 

- copie act de identitate, 

- copie act de studii ( generale sau medii ) 

- copie carnet de muncă, sau adeverinţă de atestare a vechimii în muncă, 

- cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale 

- adeverinţă medicală, 

- curriculum vitae. 

 

Bibliografie: 

− Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

− OUG nr.57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:Titlul 

III Personalul contractual din autoritatile si institutiile publice; 

− Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

Concursul constă în 3 etape: 

1. selecţia dosarelor de înscriere, în termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii 

termenului de depunere a dosarelor 

2. probă scrisă 

3. interviu, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 

 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 

 - 16.04.2022, ora 13.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor,  

- 19.04.2022 – selecţia dosarelor,  

- proba scrisă 27.04.2022 ora 9.00  

- interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise 

  

          

 

 

      Primar           

                      Megyeri Tamás-Róbert           


