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ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, A POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE CONSILIER DEBUTANT


Comuna Suseni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a postului contractual vacant de consilier debutant din cadrul Biroului de management proiecte europene.
	
	Calendarul privind desfășurarea concursului:
	12 ianuarie 2022: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

	20 ianuarie 2022, ora 1000:  proba scrisă;
	25 ianuarie 2022, ora 1000: interviul

	În conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
	a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

	b) cunoaşte 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, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
	f) îndeplineşte 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 necesare în vederea participării la concurs și a ocupării postului contractual sunt:
	studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
	cunoștințe operare PC (Office, Internet);


	Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Suseni în termen de 10 zile lucrătoare și trebuie să conțină următoarele:

	a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
	b) copia actului de identitate;
	c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor 
	d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
	e) 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;
	f) curriculum vitae;
	Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului:
Anexa nr. 1 al OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Procedura de organizare şi publicare a monitoarelor oficiale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic;
	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
	HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
	Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Suseni, județul Harghita, precum şi la numărul de telefon 0266/350077.

	Suseni, la 22.12.2021
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