ROMÂNIA
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PRIMĂRIA COMUNEI PANTELIMON
str.Principala, nr.214
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Nr. 8911 din 26.10.2021
ANUNT
PRIV IND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI
DE EXECUTIE CONTRACTUALE VACANTE DE REFERENT DIN CADRUL
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PANTELIMON
Primaria comunei Pantelimon judetul Constanta organizează concurs pentru ocuparea pe
periaoda nedeterminata a functiei contractuale de executie ,vacante de referent in cadrul
compartimentului bibliotecă ,cultură si activităţi pentru tineret in data de 12.11.2021.
DOSARUL DE INSCRIERE LA CONCURS va conţine următoarele documente:
a) Cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
b) Copie actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa
caz;
c) Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si a altor acte care atesta efectuarea
unor specializari ,copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specific;
d) Copia carnetului de munca,conform cu originalul ,sau dupa caz ,o adeverinta care sa ateste
vechimea in munca ,in meserie si /sau in specialitatea studiilor;
e) Cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de medical
de familie al candidatului sau de unitatile sanitare abilitate;
g) Curriculum vitae;
La concurs organizat poate participa orice persoana care indeplineste ,cumulative,urmatoarele
conditii:
I.
Condiţii generale :
a) Are cetatenie romana,cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Remania;
b) Cunoaste limba romana ,scris si vorbit;
c) Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) Are capacitatea deplina de exercitiu;
e) Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,atestata pe baza
adeverintei medicale eliberate de medical de families au de unitatile sanitare abilitate;
Indeplinirea
conditiile de studii si,dupa caz,de vechime sau alte conditii specifice potrivit
f)
cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru săvărsirea unei infractiuni contra umanitătii,contra
statului ori contra autoritătii ,de serviciu sau în legatura cu serviciul ,care împiedica
înfăptuirea justitiei ,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvâşite cu
intenţie,care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei ,cu exceptia situatiei în care a
intervenit reabilitarea .
II.
Conditii specifice postului :
- Studii de specialitate : medii

