ANUNŢ
Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în perioada
05 – 08.11.2018 a concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de administrator public, în regim
contractual, pe durata mandatului în desfăşurare a Primarului Municipiului Vulcan:
Condiţii generale de participare la concurs:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplineşte următoarele
condiţii:
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;
h) nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive
disciplinare în ultimii 7 ani dovedit, dacă este cazul, cu copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă.
Condiţii de participare specifice:
FUNCŢIA

Nr

1

Administrator public

NR.
POSTURI

1

CONDIŢII

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani;
- studii postuniversitare sau de masterat în domeniul
administraţiei publice, management sau în
specialitatea studiilor absolvite.

Abilităţi, calităţi şi aptitudini
- organizare şi coordonare;
- analiză şi sinteză;
- control şi identificare a deficienţelor;
- planificare şi acţiune strategică;
- rezolvarea eficientă a problemelor;
- comunicare eficace oral şi în scris;
- lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia;
- bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul general;
- bune abilităţi în gestionarea resurselor umane;
- capacitate de consiliere şi îndrumare;
- abilităţi de mediere şi negociere;
- gestionarea eficientă a resurselor alocate;
- îndeplinirea obiectivelor.

Concursul constă în:
 selecţia dosarelor;
 proba scrisă;
 interviul.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele
documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau
instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea
studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu
funcţia pentru care candidează. (Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor care a depus la înscriere o declaraţie
pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
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 unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu
acestea.
Concursul se organizează la sediul Primăriei municipiului Vulcan astfel:
1. Proba scrisă: 05.11.2018 ora 1100, în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan;
2. Interviul: 08.11.2018 ora 1100, în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan;
Dosarele se depun la Primăria municipiului Vulcan - compartimentul resurse umane - până cel târziu
26.10.2018, orele 1300.

BIBLIOGRAFIE:
- Constituţia României: Titlul III - cap. V – Administraţia publică;
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din unităţile şi instituţiile publice;
- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Cartea III - Titlul
VI – Proprietatea publică;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
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