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ANUNŢ
Primăria comunei Gorneşti organizează concurs pentru ocuparea pe

perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale de execuţie vacante după
cum urmează:

- subinginer SSD, în Compartimentul servicii publice ,
administrativ, întreținere

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al
Regulamentului - cadru aprobat prin HG 286/2011, cu modificările
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 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
legăturăcu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor
fapte de corupţie sau a unor infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării
funcției contractuale sunt:

- pentru postul de subinginer SSD, debutant, în Compartimentul
servicii publice , administrativ, întreținere

- studii superioare de scurtă durată în domeniul informatică
- vechime necesara ocuparii functiei: 0 ani, debutant

Bibliografie pentru ocuparea postului de subinginer SSD, debutant:
1. Constituția României
2. Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ partea

III -Administratia publica locala
3. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Publisher)



4. Instalare configurare și depanare hardware și software
5. Suport tehnic în utilizarea sistemului de supraveghere video,

alarmare pentru situații de urgență
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Proba scrisă se va desfăşura în data de: 22.01.2021, ora 1000;
Interviul va avea loc în data de: 25.01.2021, ora 1400;
Data până la care se pot depune dosarele:13.01.2020 orele 1500.

Acte necesare în vederea participării la concurs:
a) Cerere de înscriere la concurs;
b) Copie după actul de identitate;
c) Copie după actul de studii
d) Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice
e) Cazier judiciar;
f) Curriculum vitae;
g) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate,

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele
originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către
secretariatul comisiei.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei
Gornești, județul Mures,, telefon 0265/342112 .

Primar

Ing. Kolcsar Gyula
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