Primaria comunei Oniceni organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de agent de
paza, in cadrul compartimentului Politie Locala din cadrul UAT Comuna Oniceni, judetul
Neamt;
UAT COMUNA ONICENI, cu sediul în comuna Oniceni, str. Eroilor nr. 54, jud. Neamţ, organizează concurs
pentru ocuparea unui post, personal contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de
H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.
Data, ora si locul desfăşurării concursului: 22.12.2017 ora 10.00 – proba scrisă si ora 14.00 – proba
interviu, la sediul Primăriei Comunei Oniceni.
Data limită pană când se pot depune dosarele de concurs este 21.12.2017, ora 14.00 la sediul primăriei
Oniceni.
Denumirea postului:
1. AGENT DE PAZA - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată;
Condiţii specifice de participare la concurs pentru agent de paza:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă 22 ani;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului , atestată pe baza adeverinței medicale eliberata de
medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) studii: cel putin 10 clase ;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea ;
h) permis de conducere cel putin categoria B ;
i) atestat agent de securitate ;
j) vechime minima pe functie sau similara 3 ani ;

Continut dosar de inscriere
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 la HG-611/2008;
b) copia actului de identitate;
c) copii ale diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor cursuri;
d) copii dupa permis de conducere;
e) copia carnetului de munca sau, dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
f) cazierul judiciar;
g) adeverinia care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior
derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
h) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie
politica;
i) copie atestat agent de securitate.
Nota: se prezinta copii legalizate sau originalele care se certifica “Conform cu originalul” de catre
secretarul comisie de concurs.
Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul
primariei Oniceni.
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Relatii la secretariatul primariei Oniceni sau la nr. de tel. 0233763661.

