ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Primaria comunei Hăghig cu sediul in loc. Hăghig, nr. 258, jud. Covasna organizează concurs pentru
ocuparea unor posturi contractuale în cadrul proiectului POCU cod SMIS 115384 în conformitate cu
Procedura internă de recrutare și selecție a personalului ce urmează a fi încadrat cu contract individual
de muncă, pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei, exclusiv pentru implementarea
proiectelor cu fonduri nerambursabile aprobată prin Dispoziția Primarului comunei Hăghig nr. 98/2018
Condiţii generale de participare la concurs
Poate ocupa un post vacant sau temporar 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.
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. ASISTENTI MEDICALI COMUNITARI – 2 posturi contractuale vacante, cu timp parțial, pe
perioadă determinată
Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor: superioare specializarea asistent medical
- experiență specifică - 1 ani
- atestat de liberă practică valabil
- disponibilitate la munca de teren
2. LOGOPED – 1 post vacant contractual, cu timp parțial, pe perioadă determinată
Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor: superioare
- experiență specifică - 5 ani
3. ASISTENTI SOCIALI - 2 posturi contractuale vacante, cu timp parțial, pe perioadă determinată
Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor: superioare specializarea asistent social
- experiență specifică - 3 ani
4. EXPERT ASISTENTA JURIDICA – 1 post vacant contractual, cu timp parțial, pe perioadă
determinată
Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor: superioare
- experiență specifică - 5 ani

Pentru toate posturile experiența se dovedește conform Ghidului solicitantului. Nu se
decontează transport
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
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor, recomandări, în copie;
e) o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil
cu funcţia pentru care candidează;
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;
Cazierul judidicar va fi prezentat doar de către candidatul declarat admis conform raportului
final și se prezintă pâna la data emiterii dispoziției de încadrare
Bibliografia și tematica comună pentru toate posturile:
Legea nr. 477/2004 – LEGE privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile
şi instituţiile publice cu modificări şi completări
Manualul beneficiarului POCU 2014-2020
Bibliografia și tematica specifică:
1. ASISTENTI MEDICALI COMUNITARI
Ordonanța de urgență nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară
2. LOGOPED – 1 post vacant contractual, cu timp parțial, pe perioadă determinată
Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificări
și completări
3. ASISTENTI SOCIALI - 2 posturi contractuale vacante, cu timp parțial, pe perioadă determinată
Legea nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale, republicată, cu modificări și completări
4. EXPERT ASISTENTA JURIDICA – 1 post vacant contractual, cu timp parțial, pe perioadă
determinată
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificări și completări
Legea nr. 7/1996 - cadastrului şi a publicităţii imobiliare
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba de interviu: data de 23.04.2018, ora 14.00, la sediul Primăriei comunei Hăghig
Selecția dosarelor se face în termen de maxim 1 zile de la expirarea termenului de depunere a
candidaturilor, Notarea probei scrise şi a interviului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la
finalizarea fiecărei probe.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data
afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a
interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Contestaţiilor se soluționează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului
de depunere a contestaţiilor.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 5 zile
calendaristice de la data publicării anunțului, locul depunerii: sediul Primăriei comunei Hăghig
Date contact: e-mail juridic@primariahaghig.ro, tel. 0733090965, secretar comisie Bârlea
Anamaria

