ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA COMUNEI BECENI
Telefon: 0238 528631/ fax 0238520398
E-mail: primariabeceni@yahoo.com
Nr. 7962/26.11.2018
ANUNŢ
Primăria Comunei Beceni, judeţul Buzău, organizează concurs/examen
în vederea ocupării pe perioadă nederminată, pentru funcţia contractuală de
execuţie vacantă de referent, gr II – compartiment cadastru.
Condiţiile generale de participare la concurs:
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și
completările ulterioare:
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.
Condiţii specifice:
a.
studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
b.
vechime în muncă minim 6 luni
c.
cunoştinţe de operare pe calculator dovedite prin certificat/atestat
profesional
d.
posesor permis categoria B.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Beceni, astfel:
a) 10.12.2018 ora 16,00 : Termenul limită de depunere a dosarelor
b) 19.12.2018, ora 10,00 – proba scrisă
c) 21.12.2018, ora 10.00 – interviul.
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Dosarul de concurs se depune la Primăria Beceni, la doamna Gherghilescu
Călinuța şi va conține următoarele documente;
a)
cerere de inscriere la concurs
b)
copia actului de identitate
c)
copia diplomei de bacalaureat
d)
carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in
munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e)
copia permisului categoria B
f) certificat/atestat profesional prin care se atestă cunoştinţele de operare pe
calculator
g)
cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are
antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care
candideaza
h)
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;
i)
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.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are
antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor,
acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă
sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original
în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei Beceni sau la telefon 0238528631, persoana de
contact: doamna Gherghilescu Călinuța.
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Primar,
Dumitru Laurenţiu Constantin
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