PRIMĂRIA ORAŞULUI VIDELE
JUDEŢUL TELEORMAN
COMISIA DE CONCURS

TABEL NOMINAL
Cu rezultatele interviului la concursul din data de 21.08.2018 pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantӑ de poliţist local ( asimilat
referent), clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului
Ordine, Pazӑ şi Circulaţie al Serviciului Poliţia Localӑ
Nr. Numele şi prenumele
Crt.
1
DRӐGHICI
ADRIAN VASILE

Funcţia pentru care
candideazǎ
Poliţist local (asimilat
referent), grad superior

COMISIA DE CONCURS

Punctaj
obţinut

Admis/
Respins

93

ADMIS

PRIMĂRIA ORAŞULUI VIDELE
JUDETUL TELEORMAN
COMISIA DE CONCURS

TABEL NOMINAL
Cu rezultatele probei scrise la concursul organizat în data de 21.08.2018
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantӑ de poliţist local
(asimilat referent), clasa III, grad profesional superior din cadrul
Compartimentului Ordine, Pazӑ şi Circulaţie al Serviciului Poliţia Localӑ

Nr.
Crt.
1

Numele şi
prenumele
DRӐGHICI
ADRIAN VASILE

Functia pentru
care candideaza
poliţist local
(asimilat
referent), clasa
III, grad superior

Punctaj
obţinut

Admis/Respins

78,66

ADMIS

Termen de depunere a contestaţiilor până la data de 22.08.2018, ora 11.30 la
sediul Primăriei oraşului Videle.
Data stabilitӑ pentru susţinerea probei interviu 24.08.2018, ora 12.00, la sediul
Primariei Oraşului Videle.

COMISIA DE CONCURS

PRIMĂRIA ORAŞULUI VIDELE
145300 – ORAŞ VIDELE, Str. Republicii nr. 1, CUI 6853155 tel.
0247/453017, fax. 0247/453015; www.primariavidele.ro
Email: office@primariavidele.ro , primariavidele@yahoo.com
Nr. 15920/21.08.2018

ANUNŢ
Primӑria Oraşului Videle organizeazǎ la sediul sǎu din str. Republicii, nr. 2 în
data de 12.09.2018, ora 10.00 – proba scrisǎ, respectiv 17.09.2018, ora 14.00 interviul, concurs pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractualӑ de execuţie, de
îngrijitor din cadrul Centrului de Zi al Direcţiei Asistenţӑ Socialӑ.
Condiţiile necesare ocupǎrii unui post de naturǎ contractualǎ vacant sau temporar
vacant sunt prevǎzute la art. 3 din HGR 286/2011, cu modificǎrile şi completǎrile
ulterioare şi anume:
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.
Condiţiile specifice de înscriere şi participare la concurs pentru ocuparea postului
vacant mai sus menţionat sunt urmǎtoarele: studii medii absolvite cu diplomӑ de
bacalaureat.

Dosarele de participare la concurs se pot depune la secretariatul comisiei de
concurs - Direcţia Resurse Umane, Salarizare, Informaticǎ, Autorizӑri Taximetrie şi
Comerţ, Problemele Romilor şi Parc Auto din cadrul Primǎriei Videle, pânǎ cel târziu
în data de 04.09.2018, ora 16.30 şi vor conţine, în mod obligatoriu, documentele:
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;
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;
g) curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. d), candidatul declarat admis la
selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-c) vor fi prezentate şi în original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: sediul Primӑriei
Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, oraş Videle, judeţul Teleorman, telefon:
0247/453017 interior 106, fax: 0247/453015, e-mail: primariavidele@yahoo.com,
persoana de contact: Vochin Nicoleta –inspector.
Concursul va consta în parcurgerea a 3 etape:
- selecţia dosarelor: 04-05.09.2018;
- proba scrisǎ la data de 12.09.2018, ora 10.00- probǎ susţinutǎ doar de cǎtre acei
candidaţi declaraţi admişi la selecţia dosarelor.
- proba interviu la data de 17.09.2018, ora 14.00- probǎ susţinutǎ doar de cǎtre acei
candidaţi declaraţi admişi la proba scrisǎ.
Dupǎ susţinerea fiecǎrei probe, afişarea rezultatelor se va face în termen de o zi
lucrǎtoare de la finalizarea probei respective.
Contestaţiile se depun în termen de cel mult o zi lucrǎtoare de la data afişǎrii
rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişǎrii rezultatului probei scrise şi a

interviului. Soluţionarea contestaţiilor se va face în termen de maximum o zi lucrǎtoare
de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, rezultatele contestaţiilor se vor
afişa imediat dupǎ soluţionare.
Rezultatele finale se afişeazǎ în termen de maximum o zi lucrǎtoare de la data
soluţionǎrii contestaţiilor.
Vor fi declaraţi „admis” pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs,
candidaţii ce vor 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.
Informaţii suplimentare privind desfǎşurarea concursului se pot obţine la
secretariatul comisiei de concurs – Direcţia Resurse Umane, Salarizare, Informaticǎ,
Autorizӑri Taximetrie şi Comerţ, Problemele Romilor şi Parc Auto din cadrul Primǎriei
Oraşului Videle, telefon: 0247/ 453.017, int 106.
Bibliografia şi tematica de studiu:
 Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001 (r1) cu modificǎrile şi
completǎrile ulterioare;
- Regimul general al autonomiei locale;
- Autoritǎţile administraţiei publice locale;
 Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduitǎ a personalului contractual din
autoritǎţile şi instituţiile publice;
- Principii generale care guverneazӑ conduita profesionalӑ a personalului
contractual;
- Norme generale de conduitǎ profesionalǎ a personalului contractual;
 Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii (r1), cu modificӑrile şi completӑrile
ulterioare;
- Executarea contractului individual de muncӑ;
- Rӑspunderea disciplinarӑ;
 Legea nr. 319/2006 a securitӑţii şi sӑnӑtӑţii în muncӑ, cu modificӑrile şi
completӑrile ulterioare;
- Obligaţiile lucrӑtorilor;

PRIMAR,
BĂDĂNOIU NICOLAE

SECRETAR,
IVAN CORINA NICOLETA

DIRECTOR EXECUTIV,
RӐDULESCU FLORIN

PRIMĂRIA ORAŞULUI VIDELE
JUDETUL TELEORMAN
COMISIA DE CONCURS

TABEL NOMINAL
CU REZULTATUL FINAL LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 21.08.2018 PENTRU OCUPAREA
FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE DE POLIŢST LOCAL (ASIMILAT REFERENT), GRAD PROFESIONAL
SUPERIOR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ORDINE, PAZӐ ŞI CIRCULAŢIE

Nr.
Crt.
1

Numele şi prenumele
DRӐGHICI
ADRIAN VASILE

Funcţia pentru care
candidează
Poliţist
local
(asimilat referent),
grad superior

Punctaj proba
scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Admis/Respins

78,66

93

171,66

ADMIS

Termen de depunere a contestatiilor pânӑ la 22.08.2018, ora 14.00 la Sediul Primariei Videle
COMISIA DE CONCURS

