ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA COMUNEI BECENI
Telefon: 0238 528631/ fax 0238520398
E-mail: primariabeceni@yahoo.com
Nr. 2772/18.04.2018
Primăria comunei Beceni organizează concurs pentru selecția următorilor experți
din cadrul proiectului “ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” depus in cadrul
Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014 – 2020.
- Coodonator activități – 1 post
- Expert recrutare și selecție grup țintă – 1 post
Condițiile generale care trebuie îndeplinite de o persoană pentru a putea participa la
concurs sunt:
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 condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori 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.
Condițiile specifice
a) Pentru funcția de coodonator activități
Studii superioare absolvite cu diploma de licență
Experiență profesională specifică minim 10 ani
b)
Pentru funcția de expert recrutare și selecție grup țintă
Studii superioare absolvite cu diploma de licență
Experiență profesională specifică < 5 ani sau activitate de voluntariat
Documente necesare depunerii candidaturii pentru ocuparea unui post de expert în
cadrul proiectului:
1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului de proiect (cerere in format liber va
cuprinde denumirea postul pentru care candideaza);
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz;
3. copia diplomei de licență;
4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care
să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
sau de către unităţile sanitare abilitate

7. curriculum vitae, datat si semnat pe fiecare pagina, precum si postul vizat;
6. Declaratie privind disponibilitatea de a lucra pe durata estimata a activitatilor pe perioada
proiectului (36 luni);
Dosarul de concurs se depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Beceni, judeţul Buzău, astfel:
Proba scrisă: 8 .05.2018, ora 10,00
Evaluare CV și interviu: 10 .05.2018, ora 10,00
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Ghidul solicitantului - Condiţii generale – Orientări privind accesarea finanțărilor în
cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020;
Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020;
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