
ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

ORASULTASNAD

PRIMARIA

NR 3595/26.002.2020

Primaria Orasului Tasnad organizeaza concurs de recrutare pentru funcţia
contractuala de executie vacantă:
De Inspectorde specialitate IA- Studii S- compartimentul Proiecte
-testarea competenţelor lingvistice, limba engleză, (necesitate şi nivel)
nivel mediu in data de 19.03.2020. ora 14.00(proba eliminatorie),

Participarea candidaţilor la probele organizate se va realiza În măsura
admiterii acestora la proba anterioară.

- În data de 20.03.2020 - proba scrisăt-ora 12.00 la sediul Primariei
Orasului Tasnad

.• Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să
Îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi
completă riie ulterioare:

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
bazaadeverinţei 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 saua unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei În care a
intervenit reabilitarea.



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 institutia 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 să-I facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

t) 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.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, În clar, numărul, data, numele

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), 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.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţiile specifice de participare sunt:
1. Inspector de specialitate IA- Compartiment proiecte

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.- in domeniul stiinte juridice-
specialzarea -Drept, studii economice- specializarea management finaciar contabil sau
absolvent/a a Facultatii de Stiinte Politice si Administrative

Bibliografie:
1.Constitutia Romaniei
2. OUG 57/2019-privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare-Partea a
III-a Administratia Publica Locala
Titlu III. Regimul general al autonomiei locale
Titlul IV. Unitati administrativ-teritoriale in Romania
Titlu V. Autoritatile administratiei publice locale. Cap.I,II,III,IV,VIII
Titlul VI. Mandatul de ales local

TITLUL III- Personalul contractual din autoritatile si institutiile publice
Cap I,Il,lII



3.0rdonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute În obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora, cu modificările şi completări le ulterioare;

4.0rdonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările
ulterioare;

5.Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

6.Programele Operaţionale 2014-2020 - Programul Operaţional Infrastructură Mare (varianta
aprobată aflată pe site-ul MFE - http://www.fonduri-ue.ro);

7.Programele Operaţionale 2014-2020 - Programul Operaţional Capacitate Administrativă
(Versiunea oficială a Programului Operaţional Capacitate Administrativă aflată pe site-ul
http://www.fonduriadministratie.ro/versiunea-oficiala-a-programului-operational-capacitate-
administrativa/).

8.Programele Operaţionale 2014-2020 - Programul Operaţional Regional (varianta aprobată aflată
pe site-ul MFE - http://www.fonduri-ue.ro/por-2014).

9.Manualul online al Programului HORIZON2020 (varianta disponibilă pe site-ul
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm);

10.Regulamentele cu anexe ale Granturilor SEEşi Norvegiene 2014-2021 (varianta aflată pe site-ul
EEA Grants Norway Grants http://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-
documents/Regulations-with-a nnexes);

1l.Cartea albastră a Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021 (varianta finală aflată pe site-ul
http://eeagrants.org/layout/set/bluebook);

12.Memorandum de Înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-
2021 Între Regatul Norvegiei, denumit În continuare Norvegia, şi Guvernul României, denumit În
continuare stat beneficiar, denumite În continuare Împreună părţi;

~ 13.Ghidul începătorului pentru sursele de finanţare ale Uniunii Europene (varianta aflată pe site-ul
Comisiei Europene - http://ec.europa.eu/budget/funding).

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data

publicării anunţului privind organizarea concursului

Primar,


