Str. Principala nr.46,
Tel. 0241/767130
Judetul Constanta , Romania
Fax: 0241/767130
E-mail primaria_mv@hotmail.com

ANUNT
Prin prezenta solicitam publicarea pe pagina de internet a intitutiei, urmatorul anunt:

Primăria Comunei Mihai Viteazu, cu sediul in comuna Mihai Viteazu str.
Principala nr.46, judetul Constanta organizează în conformitate cu prevederile H.G.
nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea a unui post
contractual de execuție, după cum urmează:
-

-

-

-

-

-

un post contractual de executie de femeie de serviciu – studii generale Compartiment Administrativ, in cadrul Primariei comunei Mihai Viteazu:
Documentele solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de concurs:
cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei
publice organizatoare;
copia actului de identitate;
copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale acte care atesta
efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta
indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia
publica;
carnetul de munca sau, dupa caz adeverinte care atesta vechimea in munca , in
meserie si / sau in specialitatea studiilor, in copie;
cazierul judiciar;
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;
curiculum vitae;
Dosarul de concurs se poate depune pana pe data de 24.05.2022, ora 16.00 la
Comparimentul Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara din cadrul Primariei
comunei Mihai Viteazu – persoana de contact Sandu Mariana, tf. 0241 / 767130;
Conditii generale:
are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
altor state apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
cunoaste limba romana scris si vorbit;
are varsta minima reglementata de prevederile legale;
are capacitatea deplina de exercitiu;
are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atesta pe
baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de alte unitati
sanitare abilitate;
indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;

-

-

nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infratiuni 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;
Conditii specifice :
studii generale,
fara antecedente penale;
Diploma / Cetificat de absolvire – fochist cazane de apa calda si cazane de abur de
joasa presiune;
Autorizatie de fochist;
Bibliogafia in baza caruia se va desfasura proba scrisa va fi dupa cum
urmeaza:
-

-

Codul Muncii – Legea nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduita al personalului contractual
din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Legea nr. 307/2006, privind apararea impotriva incendiileo, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Legea nr. 319/2006, privind sanatatea si securitatea in munca cu modificarile
si completarile ulterioare;
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Concursul de recrutare se va desfasura la sediul Primariei comunei Mihai Viteazu str.
Principala nr. 46 judetul Constanta, dupa cum urmeaza:
1. – Proba scrisa – in data de 02.06.2022, ora 10.00;
2. – Proba de interviu – in data de 06.06.2022, ora 10.00
Candidatii pot depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile
lucratoare de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-,
respectiv pana pe data de 24.05.2022 ora 16.00.
Art.20 - Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretarul
comisiei de concurs cu mentiunea ,, admis” sau ,, respins” insotita dupa caz de motivul
respingerii, la sediul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului,
precum si pe pagina de internet in termen de o zi lucratoare de la expirarea
termenului de depunere a dosarelor;
Art.30 – alin.(3) Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin
specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii ,, admis” sau ,,
respins”, prin afisarea la sediul primariei si pe pagina de intenet a autoritatii sau a
institutiei publice organizatoare a concursului dupa caz in termen de maximum o zi
lucratoare de la data finalizarii fiecarei probe;
Art. 34 – (3) Rezultatele finale se afiseaza la sediul autoritatii sau a institutiei publice
organizatoare a concursului, precum si pe pagina de internet a acesteia , dupa caz, in
termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a
contestatiilor;

] Relatii suplimentare se pot obtine la responsabilul resurse umane – Compartiment
Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara din cadrul Primariei Mihai Viteazu , persoana
de contact Sandu Mariana, telefon 0241767130, fax 0241767130, email –
primaria_mv@hotmail.com.
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