ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
Calea Bucureşti, nr. 25 CUI 4515239
Cod Postal 907245 Cod Siruta 62761
Tel: Fax: (0241) 853228 ; E-mail: primariapa@yahoo.com
Nr.12332/1/20.12.2019

ANUNŢ
Avand in vedere prevederile HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
COMUNA POARTA ALBĂ, CALEA BUCUREŞTI, NR. 25, JUDEŢUL CONSTANŢA ORGANIZEAZĂ LA DATA DE
22.01.2020 ora 10,00 CONCURS PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCŢII VACANTE PE PERIOADA NEDETERMINATA, DE
EXECUTIE CONSILIER(INSPECTOR)DE SPECIALITATE II , IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ,, GOSPODARIE
COMUNALA SI SALUBRITATE
DOSARELE SE VOR DEPUNE LA SEDIUL PRIMARIEI IN TIMP DE 10 ZILE DE LA DATA DE - 30.12.2020
INFORMAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE LA SEDIUL U.A.T. COMUNA POARTA ALBĂ SAU LA
TELEFON 0241853228.

Pentru postul contractual vacant perioada nedeterminat de executie consilier(inspector) de specialitate II, in cadrul
compartimentului ,, COMPARTIMENTUL GOSPADARIE COMUNALA SI SALUBRITATE concursul constă în:
a) Selectia dosarelor; Data de 16.01.2020
b) Proba scrisă;
- Data de
C) Proba interviu;
- Data de

23.01.2020, ora10ᶿᶿ, la sediul institutiei

27.01.2020, ora 10ᶿᶿ, la sediul institutiei

ACTE NECESARE pentru înscrierea la concurs:
Cerere de înscriere
Cazier
Copie acte studii
Copie carte de muncă (extras – capitolul cu activitatea în muncă) / adeverinţă care să dovedească vechimea în
muncă de la 01.01.2011 (extras REVISAL) (dacă este cazul)
Copie certificat de naştere
Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
Copie buletin/carte de identitate
Un dosar
Cv European
- Adeverinţă medicală care să ateste starea corespunzătoare de sănătate eliberată de medicul de familie sau de o
unitate sanitară abilitată.
CONDIŢII DE PARTICIPARE, pentru concursul de ocupare a postului VACANT PE PERIOADA NEDETERMINATA DE
CONSILIER(INSPECTOR)DE SPECIALITATE II sunt;

Conditii generale:
- are cetăţenia română;
- cunoaşte limba română, vorbit;
- Cunostinte limbi straine: engleza, nivel mediu si eventual o alta limba de circulatie internationala (franceza, germana).
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale pentru postul vizat;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la
concurs;
- Operare PC: Word, Excel,
- capacitatea de a redacta rapoarte clare si corecte
- Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces
- Raspunde de rezolvarea prompta a problemelor de comunicare ce apar in cadrul activitatilor
Conditii specifice:
a) studii universitare
b) vechime in munca – MINIM 2 ANI;
e) experienta in domeniu este un avantaj;
Conditiile generale si conditiile specifice trebuie sa fie indeplinite cumulativ de catre candidati pentru ca acestia sa fie
declarati admisi in urma selectiei dosarelor in vederea participarii la probele concursului.
TEMATICĂ INFORMATIVĂ
Atribuţiile sunt organizate conform fisei post, care poate fi comlpetata prin dispozitiile ordonatorului principal de
credite pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER(INSPECTOR) DE SPECIALITATE II in cadrul
compartimentului ,, COMPARTIMENTUL GOSPODARIE COMUNALA SI SALUBRITATE’’respectiv :
Raspunde de respectarea procedurilor de lucru generale specifice (programul de lucru, punctualitatea in intocmirea si
predarea rapoartelor etc.).
- Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare
- Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.
Raspunde de respectarea termenelor stabilite, etc.

Reprezentant legal, PRIMAR,
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