ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU

6.04.2015

ANUNŢ CONCURS OCUPARE POST VACANT
Primăria Comunei Cornu, judeţul Prahova telefon: 0244367461,
www.primariacornu.ro organizează concurs de ocupare a unui post vacant în condiţiile
prevăzute de H.G. nr.286/2011, în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei
Cornu - Serviciul Utilităţi Publice, Cultură, Tineret şi Sport, astfel:
1. Numărul şi nivelul posturilor: 1 post administrator II în Compartimentul Sport.
2. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarelor de concurs:
a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau 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 si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in
specialitatea studiilor, in copie;"
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca
incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile
sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
Obs.1 Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului
si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
Obs.2 In cazul documentului prevazut lit. e), 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 dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii
primei probe a concursului.
Obs.3. Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii
conformitatii copiilor cu acestea."
3.Condiţii de participare la concursuri:
3.1.Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele
conditii generale:
a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand
Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si 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)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea 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 savarsite cu intentie, care ar face-o
incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

3.2. Conditiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul
pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat
- studiile necesare pentru ocuparea postului de muncitor calificat : studii liceale, absolvite cu
diplomă de bacalaureat.
- cunoştinţe de operare pe calculator nivel mediu.
4. Tipul probelor de concurs şi locul defăşurării:
Concursul se va desfăşura la sediul primăriei comunei Cornu, satul Cornu de Jos, nr.,750, judeţul
Prahova, astfel:
a) proba scrisă, 6.05.2015, ora.8.00.
b) interviul; 11.05.2015, ora.8.00.
5. Bibliografia concursului:
- Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice
- Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
6.Calendarul concursului:
Nr
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

activitatea

Termen - zi

Termen- ora

Data-limită până la care se pot depune dosarele de concurs
Data selecţiei dosarelor
Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor
Termenul de depunere a contestaţiilor
Termenul de afişare al rezultatului contestaţiei
Data de desfasurare a probei scrise
Afişarea rezultatului probei scrise
Termenul de depunere a contestaţiilor
Termenul de afişare al rezultatului contestaţiei
Data de desfasurare a interviului
Afişarea rezultatului interviului
Termenul de depunere a contestaţiilor
Termenul de afişare al rezultatului contestaţiei
Termenul in care se afiseaza rezultatele finale

29.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
5.05.2015
5.05.2015
6.05.2015
6.07.2015
7.05.2015
8.05.2015
11.05.2015
11.05.2015
12.05.2015
13.05.2015
13.05.2015

12.00
10.00
12.00
12.00
12.00
8.00
12.00
12.00
12.00
8.00
12.00
12.00
12.00
14.00

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0244.367461, e-mail: primariacornu@clicknet.ro persoană
de contact Daniela IANCU

Primar,
Cornel NANU

