PrimÄƒria CosteÈ™ti angajeazÄƒ inspector debutant

2020-03-25 12:49:15
Primaria Orasului Costesti organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de inspector debutant pe o perioada nedeterminata
in cadrul Biroul registru Agricol Cadastru - Relatii cu Publicul - Compartimentul Resistrul Agricol Cadastru.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaÈ›ii trebuie sÄƒ îndeplineascÄƒ urmÄƒtoarele condiÈ›
generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HotÄƒrârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu
modificÄƒrile È™i completÄƒrile ulterioare:

a) are cetÄƒÈ›enia românÄƒ, cetÄƒÈ›enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparÈ›inând SpaÈ›iului Ec
European È™i domiciliul în România;
b) cunoaÈ™te limba românÄƒ, scris È™i vorbit;
c) are vârsta minimÄƒ reglementatÄƒ de prevederile legale;
d) are capacitate deplinÄƒ de exerciÈ›iu;
e) are o stare de sÄƒnÄƒtate corespunzÄƒtoare postului pentru care candideazÄƒ, atestatÄƒ pe baza adeverinÈ›ei medicale eli
medicul de familie sau de unitÄƒÈ›ile sanitare abilitate;
f) îndeplineÈ™te condiÈ›iile de studii È™i, dupÄƒ caz, de vechime sau alte condiÈ›ii specifice potrivit cerinÈ›elor postului s
concurs;
g) nu a fost condamnatÄƒ definitiv pentru sÄƒvârÈ™irea unei infracÈ›iuni contra umanitÄƒÈ›ii, contra statului ori contra aut
serviciu sau în legÄƒturÄƒ cu serviciul, care împiedicÄƒ înfÄƒptuirea justiÈ›iei, de fals ori a unor fapte de corupÈ›ie sau a un
infracÈ›iuni sÄƒvârÈ™ite cu intenÈ›ie, care ar face-o incompatibilÄƒ cu exercitarea funcÈ›iei, cu excepÈ›ia situaÈ›iei în care
reabilitarea.

CondiÅ£iile specifice necesare în vederea participÄƒrii la concurs ÅŸi a ocupÄƒrii funcÈ›iei contractuale sunt:

nivelul studiilor ? superioare de specialitate economice, absolvite cu diplomÄƒ de licenÈ›Äƒ,
vechime ? nu se solicitÄƒ,
permis conducere ? categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului urmÄƒtor:

07 aprilie 2020, termenul limitÄƒ de depunere a dosarelor;
15 aprilie 2020, ora 10.00: proba scrisÄƒ;
16 aprilie 2020, ora 14.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzÄƒtor funcÈ›iilor contractuale È™i a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superi
a personalului contractual din sectorul bugetar plÄƒtit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaÈ›ii vor prezen
un dosar de concurs care va conÈ›ine urmÄƒtoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresatÄƒ conducÄƒtorului autoritÄƒÈ›ii sau instituÈ›iei publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestÄƒ identitatea, potrivit legii, dupÄƒ caz;
copiile documentelor care sÄƒ ateste nivelul studiilor È™i ale altor acte care atestÄƒ efectuarea unor specializÄƒri, precum È
copiile documentelor care atestÄƒ îndeplinirea condiÈ›iilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituÈ›ia public
carnetul de muncÄƒ sau, dupÄƒ caz, adeverinÈ›ele care atestÄƒ vechimea în muncÄƒ, în meserie È™i/sau în specialitatea stu
copie;
cazierul judiciar sau o declaraÈ›ie pe propria rÄƒspundere cÄƒ nu are antecedente penale care sÄƒ-l facÄƒ incompatibil cu fu
pentru care candideazÄƒ;
adeverinÈ›Äƒ medicalÄƒ care sÄƒ ateste starea de sÄƒnÄƒtate corespunzÄƒtoare eliberatÄƒ cu cel mult 6 luni anterior derulÄ
concursului de cÄƒtre medicul de familie al candidatului sau de cÄƒtre unitÄƒÈ›ile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
AdeverinÈ›a care atestÄƒ starea de sÄƒnÄƒtate conÈ›ine, în clar, numÄƒrul, data, numele emitentului È™i calitatea acestuia,
standard stabilit de Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÈ›ii.
În cazul în care candidatul depune o declaraÈ›ie pe proprie rÄƒspundere cÄƒ nu are antecedente penale, în cazul în care este
declarat admis la selecÈ›ia dosarelor, acesta are obligaÈ›ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,
cel mai târziu pânÄƒ la data desfÄƒÈ™urÄƒrii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii È™i carnetul de muncÄƒ sau, dupÄƒ caz, adeverinÈ›ele care atestÄ
vechimea vor fi prezentate È™i în original în vederea verificÄƒrii conformitÄƒÈ›ii copiilor cu acestea.

RelaÅ£ii suplimentare se pot obÅ£ine la sediul PrimÄƒriei OraÈ™ului CosteÈ™ti, Str. Victoriei nr. 49, JudeÈ›ul ArgeÈ™, te
0248/672.320

