ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
537065 Cozmeni nr. 200; jud. Harghita; Telefon: 0266-326601;
Tel/Fax: 0266-326668; www.cozmeni.consloc.ro ; e-mail: primcoz@gmail.com

Primăria Comunei Cozmeni, Judeţul Harghita, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante,
după cum urmează:
1.Administrator SC SYLCOTUR SRL . Nivelul studiilor necesare:
Superioare
Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 3 ani
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, conform art.3 al Regulamentului –
cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu
modificările şi completările ulterioare:
a)are cetăţenie 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 vârstă 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 medical de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului 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.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării
funcţiei contractuale sunt:
 studii superioare absolvită cu dilpomă de licentă in domeniul economic
sau finante
 cunoasterea unei limbi straine de largă circulatie ( engleza)
 să nu fi fost sancţionate pentru încălcarea dispoziţiilor legale în
domeniul fiscal, dovada facându-se pe baza de declaraţie scrisă pe
propria răspundere;
 cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel,Internet)



să îndeplinească criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind
guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, aprobată cu
modificările si completările ulterioare prin Legea nr.111/2016 si HG
nr.722 /2016

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
1. 31 octombrie 2017, ora 10,00: dată limită pentru depunerea
dosarelor
2. 02 noiembrie 2017, ora 10,00: selecţionarea dosarelor
3. 05 noiembrie 2017, ora 10,00: proba scrisă
4. 07 noiembrie 2017, ora 10,00: interviu
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs
care va conţine următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau
instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
3. 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;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează
6. 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;
7. curriculum vitae;
Adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul,
data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii;
În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor,
acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă
sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original
în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
BIBLIOGRAFIE:

PROBA I
ORDONANTA NR. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii
de turism in Romania*, cu modificările si completările ulterioare
LEGE Nr. 31 din 16/11/1990 Legea societatilor* republicat cu modificările
si completările ulterioare
LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice şi a prevederilor


Proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică



Documentaţia de atribuire – caietul de sarcini, documente de atribuire



Cererea de oferte



Criterii de atribuire a contractelor de achiziţii publice



Dosarul achiziţiei publice

LEGEA 53/2003 CODUL MUNCII - Executarea contractului individual de
muncă – Drepturi şi obligaţii ale salariatului (Legea nr. 53/2003)
OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice,
aprobată cu modificările si completările ulterioare prin Legea nr.111/2016 si HG
nr.722 /2016
PROBA II
Posibilităti de dezvoltare durabilă în domeniul turismului la nivelul comunei
Cozmeni
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Cozmeni, Judeţul
Harghita, nr.200, nr.telefon:0266 326601
Angajator: SC SYLCOTUR SRL
Tip angajator: Societate
Categoria postului: Funcţii contractuale
Judeţ: Harghita (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcţii de conducere
Primar,
SZÁNTÓ LÁSZLÓ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI

Nr:3884 din 09.10.2017

PROCES VERBAL DE AFIŞARE

În conformitate cu prevederile art.6 alin. (2) din H.G. nr.286/2011 cu
modificările şi completările ulterioare, subsemnata Szőcs Hajnal, secretar al
comunei Cozmeni, am procedat aztăzi, 09.10.2017 la afişarea la sediul Primăriei
comunei Cozmeni Anunţul privind organizarea concursului de recrutare pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
1. .Administrator SC SYLCOTUR SRL . Nivelul studiilor necesare: Superioare

Secretar,
Szőcs Hajnal

