ROMANIA
Judelul Olt
T e l./fax : 0 2 4 9/4 72 0 0 6

-

4 72 4 3 9 ; e- mail

:

c o nt a ct@1t r imari a-s

tr ej e sti. r o

COMANA STREJESTI
PRIMARIA
Nr.5942l08.1

I .201 8

ANUNT
Privind desfiqurarea concursului din data de 12.12.2018, organizat
pentru ocuparea func(iilor publice vacante din cadrul Primlriei
Strejeqti
Inainte de inceperea probei scrise se face apelul nominal al candidatilor, in vederea

indeplinirii formalitatilor prealabile, respectiv verificarea identitatii. Verificarea
identitatii candidatilor se face numai pe baza buletinului, a cartTi de identitate sau a
oricarui document care atesta identitatea, potrivit legii. Candidatii care nu sunt prezenti la
efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identitatii prin prezentarea
buletinului. a cartli de identitate sau a oricarui document care sa ateste identitatea sunt
considerati absenti.
Un candidat poate elabora lucrarea in cadrul probei scrise pentru o singura functie
publica. In situatia in care un candidat a fost admis la selectia dosarelor la concursul
pentru doua sau mai multe functii publice, programat a se desfasura in aceeasi zi si la
aceeasi ora, acesta are obligatia de a opta pentru functia publica pentru care doreste sa
sustina proba scrisa la apelul nominal al candidatilor.
Dupa verificarea identitatii candidatilor, iesirea din sala a acestora atrage
eliminarea din concurs, cu exceptia situatiilor de urgenta in care acestia pot fi insotiti de
unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigura supravegherea.
Durata probei scrise se stabileste de comisia de concurs in functie de gradul de
dificultate si complexitate al subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore.
Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul candidatilor care
intarzie sau al oricarei persoane. in afara membrilor comisiei de concurs. precum si a
persoanelor care asigura secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea
desfasurarii probei.
In incaperea in care are loc concursul, pe toata perioada derularii acestuia, inclusiv
a formalitatilor prealabile si a celor ulterioare frnalizarii probei, candidatilor nu le este
permisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a
altor mijloace de comunicare la distanta. Nerespectarea acestor dispozitii atrage
eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatand incalcarea
acestor dispozitii, elimina candidatul din sala, inscrie mentiunea "anulat" pe lucrare si
consemneaza cele intamplate in procesul -verbal.
Lucrarile se redacteaza, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de hartie asigurate
de autoritatea publica organizatoare a concursului, purtand stampila acesteia pe fiecare
fila. Prima fila, dupa inscrierea numelui si a prenumelui in coltul din dreapta, se lipeste
astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate si se aplica stampila autoritatii sau

institutiei publice organizatoare a concursului, cu exceptia situatiei cand exista un singur
candidat pentru functia publica vacanta, caz in care nu mai exista obligatia sigilarii
lucrarii.
Candidatul are obligatia de a preda secretarului comisiei de concurs, respectiv
persoanelor care asigura supravegherea lucrarea scrisa. respectiv testul-grila, la
ftnalizarea lucrarii ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnand borderoul
special intocmit in acest sens.
Se pot prezenta la urmatoarele etape ale concursului numai candidatii declarati
admisi la etapa precedenta.

Preqedinte comisia de concurs
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