
ANUNT

Primaria eomunei Horia,judetul Constanta,str.Prineipala nr.31,

organizeaza eoneurs pentru oeuparea, pe durata nedeterminata, a unor funetii eontraetuale de

executie vacante.

1. Denumirea postului vacant §i a compartimentului de munca:

- inspector de specialitate eontabilitate, gradatia 5- 1 post

- mecanie eleetrician ,eompartiment administrativ deservire, treapta profesionala V- 1 post

2. Documentele necesare intocmirii dosarului de concurs sunt cele prevazute la art.6 din

H.G. 286/2011 cumodifiearile $i completarile ulterioare.

3. Conditiile generale §i specifice prevazute in fi§a postului:

3.1. Nivelul studiilor:

- pentru inspector de specialitate, gradatia 5: studii universitare de licenta absolvite cu diploma,

respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

- pentru mecanie treapta profesionala V: studii generale (Tnvatamant generai

obligatoriu, eonform Legii nr. 1/2011) ~i calificare in meseria electro-meeanie (atestat eu

document);

3.2. Vechime in specialitatea studiilor:

- pentru inspector de specialitate: minimum 5 ani;

- pentru mecanie electrician : minimum 5 an;.

3.3. Cuno§tinte minime de operare pe calculator:

- pentru inspector de specialitate - nivei mediu .

- pentru restul functiilor vacante - nu sunt necesare cuno~tinte de operare pe calculator.

4. Conditii necesare ocuparii postului/posturilor contractual(e) vacant(e) sunt prevazute la

art.3 din Hotararea de
Guvern nr.286 /2011 pentru aprobarea Regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor

generale de ocuparea a unui
post vacant corespunzator func[iilor contractuale §i a criteriilor de promovare In grade sau trepte

profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile

~i completarile

ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre aie Uniunii Europene sau a statelor

apartinand SpatiuluiEeonomic European §i domiciliulin Romania;

b) cunoa~te limba romana, scris ~i vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza

adeverintei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indepline~te eonditiile de studii ~i, dupa caz, de vechime sau alte conditii speeifice potrivit

cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost eondamnata definitiv pentru savar~irea unei infractiuni contra umanitatii, contra

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea

justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar§ite eu intentie, care ar

face-o ineompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia

situatiei in care a intervenit reabilitarea.

5. Probele de concurs:
_ seleetia dosarelor de inscriere (pentru toate posturile vacante);

- proba seri sa ;
- interviu (pentru toate posturile vacante).

6. Locul, data ~i ora desfa~urarii probelor:
Candidalii se vor prezenta la sediul Primariei comunei Horia, str. Prineipala nr. 31



- selectia dosarelor de concurs : 14.06.2021 ,ora 10;
- proba scrisa: 14.06.2021 - ora 11:00

- interviul: 14.06.2021, ora 14:00. - pentru toate posturile vacante
7. Bibliografia de concurs:

Pentru inspector de specialitate

1. Constitutia Romaniei, republicata (Titlul I - Principii generale);
2. Legea nr. 7/2004,privind codul de conduita
3. Codul Administrativ

4. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile l?icompletarile
ulterioare;

1 - Obiect, scop l?iprincipii, Sectiunea a 2-a - Definitii);
5. Legea nr. 273/2006,privibd finatele publice locale
6.Legea nr.82/1992,a contabilitatii
Pentru de mecanic electrician:

Constitutia Romaniei,Codul Adminstrativ,legea nr.7/2004,legea nr.319/2006,a securitatii si
sanatatii In munca,legea nr.101/2006,legea nr.211/2011 ..
8. Calendarul de desfa~urare al concursului:

- pana la 11.06.2021 ,ora 16, perioada de depunere dosarele de concurs

- 14 iunie 2021,ora 10, afi~are rezultate selectie dosare

- 14.06.2021 ,ora11 ,proba scrisa pentru inspector de specialittate !?imecanic electrician
- 14.06.2021 - ora 14, desfa~urarea interviului

9. Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

a) cerere de Inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa
caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor l?iaie altor acte care atesta efectuarea unor
specializari, calificari

d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste
vechimea In munca, In
meserie l?i/sau In specialitatea studiilor;

e) *cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care
sa-I faca incompatibil cufunctia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6
luni anterior derularii concursului de catre medicui de familie al candidatului sau de catre unitatile
sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la Inscriere o declaratie pe propria
raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarui de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfal?urarii primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copi ile documentelor de studii, calificari, cursuri ~i carnetul de munca
sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate ~i In originai In vederea
verificarii conformitatii copiilor cu acestea
de catre secretariatul comisiei de concurs, sau In copii legalizate.

Afi~at azi, 14.05.2021


