a) ANUNTUL afisat la SEDIU si pe pagina de Internet: art 7(2)

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVA
Nr 710 din 03 02 2015
Organizeaza concurs/examen pentru ocuparea a 4 Postului Personal Contractual /Vacante
Nr.
crt.

Denumirea
functiei
publice de
executie

Compartime
nt

Conditii generale, nivel
studii

Vechime in
specialitate

Conditii specifice
prevazute in fisa
postului

1.

Subinginer 1A

Compartimentul
Agricol

Studii superioare de lunga
durata sau scurta durata

8 ani

Sa posede notiuni de
operare pe calculator
Word + autocad+excel

(teh. cadastru
fond funciar)

S- SSD

Cadastru

Topografie

Urbanism
Achizitii

Nr.
crt.

Denumirea
functiei
publice de
executie

Compartime
ntul

Conditii generale, nivel
studii

Vechime in
specialitate

Conditii specifice
prevazute in fisa
postului

1.

Inspector

Compartiment.

Studii superioare de lunga
durata absolvite cu
diploma de licenta

-

Sa posede notiuni de
operare pe calculator :
Word

Debutant
(Achizitii)

Achizitii
Urbansim
Agricol
Cadastru

S

Excel.Nivel mediu

Nr.
crt.

Denumirea
functiei
publice de
executie

Compartime
ntul

Conditii generale, nivel
studii

Vechime in
specialitate

Conditii specifice
prevazute in fisa
postului

1

Inspector

Achizitii/
Urbanism/
Agricol/
Cadastru

Studii superioare de lunga
durata absolvite cu
diploma de licenta

-

Sa posede notinuni de
operare pe PC

Arhiva/
Asistenta
sociala/
Resurse
Umane

Studii Medii absolvite cu
diploma de balacaureat

Debutant
(Urbanism)
1

Functionar
Arhivar

Word/ excel

S
-

M

Sa posede notiunide
operare pe
calculator –word/
excel

Conditii generale : Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
-

are cetatenie romana si domiciliul in Romania;

-

cunoaste limba romana, scris si vorbit;

-

are varsta minumum 18 ani;

-

are capacitate deplina de exercitiu;

-

are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe
baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie;

-

indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

-

indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;

-

nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului
sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau aunei infractiuni savarsite cu intentie, care
ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a
intervenit reabilitarea.

Concursul consta in :
a) Selectarea dosarelor de concurs;
b) Proba scrisa prin care se verifica cunostintele profesionale de specialitate
(in concordanta cu tematica si bibliografia )
c) Interviu.
Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Proba de concurs se noteaza cu puncte de la 1 la 100, iar promovarea fiecarei probe se face ca urmare a
obtinerii punctajului minim

de 60 de puncte pentru fiecare din probe.

Dosarul de inscriere
Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde urmatoarele documente :
-

copie de pe actul de identitate;

-

cererea de inscriere;

-

copii de pe diplomele de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

-

cazierul juridic (acesta poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere, cu obligatia de
a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii
concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care afost declarat admis in
urma selectiei dosarelor).

-

adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

-

declaratie pe propria raspundere ca nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni
contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu
serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau aunei
infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice,
cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

-

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de

documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de
concurs, sau in copii legalizate.

Concursul se desfasoara dupa urmatorul program :
Dosarele de concurs se vor depune in perioada 05 02 2015- 19 02 2015, la sediul Primariei com.
Dumbrava, jud. Prahova;
Rezulatul selectiei dosarelor se va afisa pe data de 20 02 2015;
Proba scrisa se va sustine in data de 25 02 2015, incepand cu orele 10 ., la sediul Primariei com.
Dumbrava, jud. Prahova;
Rezultatul probei scrise se va afisa in data de 26 02 2015, la avizierul istitutiei ora 16.
Interviul se va sustine in data de …27 02 2015 , la sediul institutiei.

