
Afisat azi 5 octombrie 2018

ANUNT nr. 6275 din 5 octombrie 2018

Primarul comunei Baraganul, judejul Braila anun{a organizarea concursului pentru ocuparea unui post
vacant corespunz&tor unei functii contractuale de execute

inspector de specialitate- gradul I, in cadrul compartimentului secretariat-arhiva,
IT - relatii publice

1. Denumirea , nivelul postului - atributii- compartimentul in care functioneaza:
> Denumirea: inspector de specialitate, gradul I ;
> Nivelul postului: post contractual de execute;
> atributii :din domeniul informatic si al relatiilor publice;
> compartiment: secretariat- arhiva,IT - relatii publice;

2. Documentele solicitate candidafilor pentru mtocmirea dosarului de concurs:

Conform art. 6 din Anexa la Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si
completarile ulterioare- Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator runcjiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar platit din fonduri publice

"(1) Pentru inscrierea la concurs candidajii vor prezenta un dosar de concurs care va confine
urmatoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritajii sau institute! publice
organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa
caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor §i ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condifiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

d) caraetul de munca sau, dupa caz, adeverinjele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau
in specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1

faca incompatibil cu func^ia pentru care candideaza;

f) adeverin^a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel mult 6

luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre

linkable sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

(2) Adeverinja care atesta starea de sanatate confine, in clar, numarul, data, numele emitentului si
calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatafii.

(3) In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selec^ia dosarelor,
care a depus la inscriere o declarable pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are
obligafia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, eel mai tarziu pana la
data desfa§urarii primei probe a concursului. "



3.Conditii generate pentru ocuparea postului de catre candidat
Conform art. 3 din Anexa la Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile §i
completarile ulterioare, Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcjiilor contractuale §i a criteriilor de

promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectoral
bugetar platit din fonduri publice , poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care
indepline§te urmatoarele condi{ii:

U

a) are cetafenia romana, cetajenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparjinand Spajiului Economic European §i domiciliul in Romania;

b) cunoa§te limba romana, scris §i vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exerci^iu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverinjei

medicale eliberate de medicul de familie sau de unita|ile sanitare abilitate;
f) indepline§te condijiile de studii §i, dupa caz, de vechime sau alte condrjii specifice potrivit

cerinjelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata defmitiv pentru savar§irea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului

ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justi^iei, de
fals ori a unor fapte de corupjie sau a unei infrac^iuni savar§ite cu intense, care ar face-o
incompatibila cu exercitarea funcjiei, cu excep^ia situa^iei in care a intervenit reabilitarea."

3. Condifiile specifice pentru participarea la concurs sunt:

a) Studii superioare, absolvite cu diploma de licenta , in urmatoarele domenii si specializari:

domeniul de studii universitare

Informatica
Calculatoare si tehnologia informatiei

Stiinte ale comunicarii

Specializarea

Informatica
Calculatoare

Tehnologia informatiei
Comunicare si relatii publice

b) vechime totala in munca: minim 3 ani si 6 luni;
1) vechime in domeniul IT : minim 1 an;
2) vechime in utilizarea programelor informatice: minim 1 an;

5. Tipul probelor de concurs, locul, data §i ora desfa§urarii acestora:

Tipul probelor de concurs, data s. i ora desfa§urarii acestora;
> proba scrisa - 01.11.2018 ora 10,00
> proba practica (testare IT nivel mediu)- 6.11.2018, ora 10,00
> interviu-9.11.2018, ora 10,00;

Locul desfa§urarii concursului: sediul Primariei Baraganul, judetul Braila;

6. Bibliografia §i, dupa caz, tematica

Bibliografie

> Constitu|ia Romaniei, (**republicata**);
> Legea administratiei publice locale nr.215/2001(**republicata**);



> Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicata*) privind transparent decizionala in
administra|ia publica.

> Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorita^ile si
institutiile publice;

> Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
> Regulamentului (UE) nr. 679 / 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste

prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulate a acestor date si de
abrogare a Directive! 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

> Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activitStii de solutionare a petitiilor;

Tematica

> Reglementari constitutionale cu privire la drepturi si liberta^i fundamentale .
> Prevederi legale cu privire la administratia publica locala.
> Reglementari privind transparent decizionala in administratia publica.
> Prevederi referitoare la Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si

institutiile publice.
> Liberul acces la informatiile de interes public.
> Reglementari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu

caracter.
> Reglementari privind activitatea de solutionare a petitiilor.

7. Calendarul de desfasurare a concursului, respectiv data-Iimita si ora pana la care se pot
depune dosarele de concurs, datele de desfasurare a probelor de concurs, termenele in
care se afiseaza rezultatele pentru fiecare proba, termenele in care se pot depune si in care
se afiseaza rezultatele contestafiilor, precum si termenul in care se afiseaza rezultatele
finale.

> Data publicarii anuntului: 5 octombrie 2018
> Data constituirii comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor : pana

eel tarziu la data publicarii anunjului de concurs
> Data limita pentru depunerea dosarelor de concurs: 10 zile lucratoare de la data publicarii

anuntului;
> Data selectarii dosarelor de concurs: In termen de maximum doua zile lucratoare de la

data expirSrii termenului de depunere a dosarelor;
> Data afisarii rezultatului selectarii dosarelor: o zi lucratoare de la expirarea termenului

prevazut pentru selectia dosarelor;
> Data sustinerii probei scrise: 1 noiembrie 2018 ora 10,00
> Data sustinerii probei practice : 6 noiembrie 2018 ora 10,00
> Data sustinerii interviului: 9 noiembrie 2018 ora 10,00
> Comunicarea rezultatelor: in termen de maximum o zi lucratoare de la data finalizarii

fiecarei probe
> Solutionarea contestatiilor: candidatii nemuljuniiti pot depune contestatie in termen de eel

mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor,
respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise §i/sau a probei practice si
a interviului

Persoana de contact: d-1 Luca Viorel-secretar comuna-tel.0239663009.
Prezentul anunt

• se afiseaza la sediul institutiei;
• se publica pe portalul posturi.gov.ro prin intermpdgffi^Sd de e-mail: posturi@gov.ro
• se publica pe pagina de internet: primariaba>/^ganulbr@v^g^o(
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