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Anunț
concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

    În  conformitate  cu  prevederile  H.G.  nr.  286/2011  pentru  aprobarea  Regulamentului-cadru  privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător func iilorț
contractuale i a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personaluluiș
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria Comunei Ghelin a organizează concursț
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contracuale vacante de: 

1. Referent II din cadrul Compartimentului financiar (1 post)
2. Cadru tehnic P.S.I. II din cadrul Compartimentului situa ii de urgen ă (1 post)ț ț
3. Muncitor calificat II din cadrul Compartimentului gospodărire locală (2 posturi)

Concursul constă în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor în data de 07 martie 2017, 
ora 10.00 şi proba interviu în data de 09 martie 2017, ora 12.00 la sediul Primăriei Comunei Ghelin a.ț  
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării/publicării 
anun ului în Monitorul Oficial partea IIIț , la sediul Primăriei Comunei Ghelin a, respectiv în perioada de ț
la 13 februarie -27 februarie 2017 până la 27 februarie 2017, orele 16,00. 
În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale prevăzute la art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011:   
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.  

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor Referent II   din cadrul Compartimentului financiar i ș
Cadru tehnic P.S.I. II din cadrul Compartimentului situa ii de urgen ă:ț ț
a) Studii: medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
b) Cunoştinţe de operare calculator (Microsoft Office, Internet):  nivel mediu;
c) Vechime în muncă: min. 5 ani

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor (2 posturi)     Muncitor calificat II din cadrul 
Compartimentului gospodărire locală  :



a) Studii: medii, finalizate cu  diploma de bacalaureat,
b) Vechime în muncă: min. 5 ani

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu:
a. Cerere de înscriere la concurs;
b. Copia actului de identitate;
c. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor documente care să ateste îndeplinirea 
condiţiilor specifice;
d. Copie a carnetului de muncă conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă;
e. Cazierul judiciar;
f. 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 alte unităţi sanitare abilitate. 
Adeverinţa de sănătate trebuie conţină în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
g. Curriculum vitae.
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu 
acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Ghelin a  şi la secretarul comisiei de concurs ț
Kovacs Attila, la nr. de telefon : 0267-345002.

BIBLIOGRAFIE, Referent II din cadrul Compartimentului financiar 
1.Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare – ț
Cap. I,  III;
 2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorită ile şi instituţiile ț
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.  98/2016 privind achiziţiile 
4. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

BIBLIOGRAFIE,  Cadru tehnic P.S.I. II din cadrul Compartimentului situa ii de urgen ăț ț
1.Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare – ț
Cap. I,  III;
2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorită ile şi instituţiile ț
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 481/2004 privind protec ia civilă, republicată, cu modificările i completările aduse de O.U.G. ț ș
nr. 70/2009
4.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările i completările ulterioare,ș
5. OUG nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor
6. Ordin M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi 
dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
6. Ordin M.A.I. nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale i operatorilor ș
economici care au obliga ia de a angaja cel pu in un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribu ii în ț ț ț
domeniul apărării împotriva incendiilor.
7. Ordin M.A.I.  nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de 
securitate la incendiu şi protecţie civilă
8. Ordin M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

BIBLIOGRAFIE,  Muncitor calificat II din cadrul Compartimentului gospodărire locală
1.Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioareț
– Cap. I,  III;
 2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorită ile şi instituţiile ț
publice, cu modificările şi completările ulterioare;



 3.Legea 319/2006 a securită ii şi sănătăţii în muncă, cu modificările i completările ulterioare;ț ș


