PRIMARIA COMUNEI ROSETI
JUDETUL CALARASI
Nr. 9018/ 13.12.2018
ANUNȚ
PRIMĂRIA COMUNEI ROSETI, judetul Calarasi, organizează concurs în data de 18
Ianuarie 2019, în vederea ocupării unor funcții de executie de natură contractuală, pe durată
nedeterminată, după cum urmează:
- Inspector de specialitate, treapta profesională I, la compartimentul Administrativ de Interes
Public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Roseti,
- Referent treapta profesională IA, la compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Achiziții
Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Roseti,
I. Condițiile generale pentru participarea la concurs, sunt următoarele:
a)sa aiba cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinand Spatiului Economic European;
b)să cunoască limba romană, scris si vorbit;
c)să aibă varsta minima, reglementata de prevederile legale;
d)să aibă capacitate deplina de exercitiu;
e)să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale, eliberate de medicul de familie sau de unitti sanitare abilitate;
f)să indeplineasca conditiile de studii si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) să nu fi fost condamnat/a 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 incompatibil/a cu exercitarea functiei cu exceptia situatiei in care a intervenit
reabilitarea.
II. Conditiile specifice de ocupare a posturilor sunt următoarele:
1. Pentru postul de Inspector de specialitate de la compartimentul Administrativ de Interes
Public,condițiile specifice sunt :
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, specializare inginer,
- să dețină cunoștinte /specializări dovedite cu diplomă în domeniul electromecanicii;
- să dețină cunoștințe/calificări/atestat dovedite cu documente în domeniul mecanic;
- vechime în muncă de minimum 5 luni;
- să dețină permis de conducere auto categoria B,
- cunoștințe de operare/programare pe calculator,
- capacitate de analiză și sinteză, comunicare,autoperfecționare și lucru în echipă, asumarea
răspunderii.

-

2. Pentru postul de Referent IA de la compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și
Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Roseti,
condițiile specifice sunt :
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, specializare tehnician în administrație,
sa dețină cunoștinte /specializări dovedite cu diplome în domeniul administrației;
sa dețină cunoștințe/calificări dovedite cu documente in domeniul tehnologic;
vechime în muncă de minimum 5 ani;
să dețină permis de conducere auto categoria B,
să dețină cunoștințe de operare/programare pe calculator-utilizator experimentat, dovedite
cu diplome,
să aibă domiciliul in localitate(comuna Roseți, județul Călărași),
capacitate de analiză și sinteză, comunicare, autoperfecționare și lucru în echipă, asumarea
răspunderii.
III. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune dosarul de concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării concursului în monitorul oficial
Partea a III-a, care va cuprinde urmatoarele documente:
cerere inscriere la concurs adresata Primarului comunei Roseti;

-

-

copia actului de identitate;
copia documnetelor ce atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea
unor specializari precum si copiile documentelor ce atesta indeplinirea conditiilor
specifice postului pentru care candideaza ;
curriculum vitae;
copia carnetului de muncă si/sau adeverinte care atesta vechimea in munca sau dupa
caz in specialitatea functiei pentru care participa la concurs;
adeverință care să ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre
medicul de familie al candidatului sau de către unitătile sanitare abilitate;
cazier judiciar;

Copiile actelor vor fi insotite de documentele originale.
IV. Dosarele de participare la concurs se depun la sediul Primăriei, până la data de
10.01.2019, ora 16.00.
V. In data de 14.01.2019, se va afisa la sediul Primariei comunei Roseti și pe site-ul
instituției, rezultatul selectiei dosarelor depuse de către candidati.Vor sustine proba scrisa
doar candidatii ale caror dosare au fost admise la selectie.
VI. Concursul va avea loc la data de 18.01.2019, orele 9.000, la sediul Primariei com.Roseti.
VII. Concursul consta in sustinerea a 2 probe:
1. Proba scrisa -18.01.2019;
2. Interviu-21.01.2019.
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