
 
 

         PRIMARIA COMUNEI SAPOCA 
 JUDETUL BUZAU 

 Nr.1238/15.03.2021 
 

A N U N T 
 

  Primaria comunei Săpoca, judetul Buzau, organizeaza concurs pentru 

ocuparea functiei contractuale de execuție temporar vacante, de AGENT DE PAZĂ, 
în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei. 
  

  Dosarele de concurs se depun la sediul primariei, la d-nul Dobrie Cezar-
Florin, secretar comisie concurs, pana la data de 22.03.2021, ora 1400, si vor 
contine urmatoarele documente: 

   a) cerere de înscriere la concurs adresată primarului comunei; 
      b) copia actului de identitate, de unde sa rezulte domiciliul stabil in comuna; 
  c) copie actelor de studii- studii generale; 

d) atestat/adeverință că este înscris  la cursul de calificare, pentru exercitarea 

profesiei de agent de pază/agent de securitate în domeniul pazei bunurilor și 
protecției sociale; 

e)- permis categoria B; 

f) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
      g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
      h) 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; 
      i) curriculum vitae; 

   
  Copiile documentelor vor fi insotite de originale pentru conformitatea acestora. 
 Poate participa la concurs persoana care indeplinesc urmatoarele conditii:  

 
I.Criteriile generale în vederea ocupării funcţiei de asistent medical 

comunitar: 
 

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; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnat 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; 



 
 

h) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul 
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. 

i) nu a desfășurat activități de poliție politică astfel cum este definite prin lege; 
 

II.Criteriile specifice în vederea ocupării funcţiei de asistent medical 
comunitar: 

a) atestat/adeverință că este înscris  la cursul de calificare, pentru 
exercitarea profesiei de agent de pază/agent de securitate în domeniul pazei 

bunurilor și protecției sociale; 
b) permis categoria B; 
c) disponibilitate pentru lucru pe timp de noapte; 

 
 Probele de concurs sunt urmatoarele: 

a) selecția dosarelor de înscriere: în termen de maxim două zile lucrătoare de 

la data expirării termenului de depunere a dosarelor 
b) proba scrisa, care se desfasoara la sediul primariei in data de      

31.03.2021,ora 1000 ; 
c) proba interviu, care se desfasoara la sediul primariei in data de 

01.04.2021,ora 1000 ; 

Rezultatele selectiei dosarelor se afiseaza la sediul primariei in termen 
de două zile lucratoare de la data expirării termenului de depunere a 

dosarelor. 
   Rezultatele probelor sustinute se afiseaza la sediul primariei in 
termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de la sustinerea 

probelor. 
  Contestatiile se pot depune la secretarul comisiei in termen de o zi 
lucratoare de la afisarea rezultatelor selectiei dosarelor sau a probelor 

sustinute, dupa caz, iar rezultatele acestora vor fi afisate in aceeasi zi. 
  Rezultatele finale vor fi afisate in termen de maxim o zi lucratoare de 

la expirarea termenului de depunere a contestațiilor pentru proba de 
interviu. 

   

Bibliografia pentru concurs este stabilita dupa cum urmeaza: 
- O. U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- LEGEA nr. 333/2003 (**republicata**) privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor si protectia persoanelor*; 
-H.G. nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si 
protectia persoanelor 

-  Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual 

din autoritățile și instituțiile publice; 
 

PRIMAR, 

MANEA Laurențiu Iulian 
 


