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ANUNŢ 
 
 

PRIMĂRIA ORAŞULUI VIDELE organizeazǎ în data de 02.12.2014. – 
proba scrisǎ la ora 10.00, respectiv 05.12.2014- interviul la ora 12.00 concurs 
pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractualǎ de execuţie, de tehnician 
veterinar pentru activitate de gestionare a câinilor fǎrǎ stǎpân în cadrul 
Compartimentului Protecţia Mediului al Aparatului de Specialitate al Primarului 
oraşului Videle. 

Condiţiile specifice de înscriere şi participare la concurs pentru ocuparea 
funcţiei sunt urmǎtoarele: 

- absolvent studii medii în domeniul veterinar cu diplomǎ de bacalaureat 
şi atestat în meseria de veterinar; 

- minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitǎrii 
funcţiei, respectiv în domeniul veterinar; 

- sǎ nu fi suferit condamnǎri pentru fapte ce îl fac incompatibil cu 
ocuparea funcţiei; 

- stare de sǎnǎtate corespunzǎtoare exercitǎrii funcţiei. 
Dosarele de participare la concurs se pot depune la secretariatul comisiei 

de concurs - Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Informaticǎ, din cadrul 
Primǎriei Videle, pânǎ cel târziu în data de 28.10.2014, ora 16,30 şi vor conţine, 
în mod obligatoriu, documentele prevǎzute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul 
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzǎtor funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plǎtit din fonduri publice, aprobat de Hotǎrârea 
Guvernului nr. 286/ 2011. 

Va fi declarat „admis” pentru ocuparea postului vacant scos la concurs, 
candidatul ce va obţine cel mai mare punctaj final ( calculat ca medie a 
punctajelor obţinute la proba scrisǎ şi interviu). Va fi declarat ‚admis” la proba 
scrisǎ, candidatul care a obţinut un punctaj de minim 50 de puncte, iar la proba 
interviu, va fi declarat „admis”, candidatul care a obţinut minim 50 de puncte. 

 
 
 



 
BIBLIOGRAFIE: 

-  Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicatǎ în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din 20/02/2007, cu modificǎrile si 
completǎrile ulterioare; 
-   Legea nr. 477 din 08/11/2004 privind Codul de conduitǎ a personalului 
contractual din autoritǎţile si instituţiile publice -Publicat in Monitorul Oficial, 
Partea I nr.  1105 din 26/11/2004; 

 -   Codul Muncii din 24/01/2003 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 
05/02/2003,republicat – Titlul II , Capitolul II si Titlul XI Capitolul II; 

 - OUG 155/ 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fǎrǎ 
stǎpân, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794/13.12.2001, cu 
modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

-  Legea nr. 258/2013, pentru modificarea şi completarea OUG 155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fǎrǎ stǎpân, publicatǎ în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 601/26.09.2013; 

-  Hotǎrârea Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Ordonanţei de Urgenţǎ a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fǎrǎ stǎpân, publicatǎ în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 829/23.12.2013. 

 
 

TEMATICA 
 

1. Regimul general al autonomiei locale;  
2. Autoritǎţile administraţiei publice locale; 
3. Norme generale de conduitǎ profesionalǎ a personalului contractual; 
4. Principii generale care guverneazǎ conduita profesionalǎ a personalului 
contractual; 
5. Drepturile şi obligaţiile angajatorului; 
6. Sancţiunile aplicate de angajator în cazul în care salariatul sǎvârşeşte o   
abatere disciplinarǎ;  
7. Atribuţiile serviciilor de gestionare a câinilor fǎrǎ stǎpân înfiinţate de cǎtre 
Consiliile Locale; 
8.  Obligaţiile personalului angajat în cadrul serviciilor de gestionare a câinilor 
fǎrǎ stǎpân înfiinţate de cǎtre Consiliile Locale. 
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