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Nr.3446/27.08.2019

ANUNŢ

Primăria Avram Iancu anunţă organizarea concursurilor în vederea ocupării funcţilor
contractual vacante din cadrul Proiectului „Comunitatea moților harnici”, Programul
Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 - „Incluziunea socială şi
combaterea sărăciei”, Obiectiv Specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc
de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate”. POCU/138/4/1/114866.
Fiecare candidat trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării posturilor
vacante, prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286
din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaște 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;
f) îndeplinește 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
falsori 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.
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Posturile pentru care se organizează concursul spre cum și condițiile specifice
necesare în vederea participării la concurs sunt următoarele:

1. Postul de Manager proiect: studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență,
experientă<5 ani, timp parțial, 6 ore/zi.
2. Postul de Responsabil Financiar: studii universitare de licență absolvite cu diplomă,
experientă<5 ani, timp parțial, 2 ore/zi.
3. Postul de Coordonator servicii comunitate: studii medii, absolvite cu diploma de
bacalaureat, experientă<5 ani, timp parțial, 4 ore/zi.
4. Postul de Expert supervizare lucrăride infrastructură: studii universitare de licență
absolvite cu diploma de licență, experientă<5 ani, timp parțial, 2 ore/zi.
5. Postul de Asistent informare si publicitate: studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat, experientă<5 ani, timp parțial, 4 ore/zi.
6. Postul de Expert înființare și monitorizare antreprenoriat:studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, experienta minima <5 ani, timp parțial, 4 ore/zi;

Concursul pentru fiecare post va consta în două probe, respectiv probă scrisă şi proba orală:
•
•

Proba scrisă va avea loc în data de 25.09.2019, începând cu ora 10:00 la sediul Primăriei
Avram Iancu, Str. Cocești, Nr. 169.
Proba orală va avea loc în data 25.09.2019 ora13:00, la sediul Primăriei Avram Iancu,
Str. Cocești, Nr. 169.
Ø *Doar candidații admiși în urma probei scrise pot participa la proba orală din data
de 25.09.2019.

Dosarele de concurs se depun până în data de16.09.2019, inclusiv, la sediul Primariei din Avram
Iancu, Str. Cocești, Nr. 169.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
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a)cererea de înscriere la concurs adresată Primarului Comunei Avram Iancu, Dl. Sandu Heler;
b)actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, în
original și copie;
c)documentele care atestă nivelul studiilor și acte care atestă efectuarea unor specializări,
precum și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitat de
autoritatea sau instituția publică, în original și copie;
d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie
și/sau în specialitatea studiilor, în original și copie;
e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile
sanitare abilitate;
g)curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Primăria Avram Iancu, persoană de contact Heler Sandu
, tel 0786.023.585 sau pe e-mailprimarieav@yahoo.com.

Sandu Heler

Întocmit,

Primarul Comunei Avram Iancu

Chira Nicodim Eugen
Secretar

