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ANUNT 

A vand in vedere prevederile art.31 alin.( 1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
unitara a personalului platit din fonduri publice, ait.7 din Hotararea nr.286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzator fünctiilor contractuale si a criteriilor de promovare 
in grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
platit din fonduri publice,cu completarile sí modificarile ulterioare : 

PRIMARIA ORASULUI CRISTURU SECUISC 

organizeaza concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata,a postului contractual vacant; 

• Sef de centru-Cresa Cristuru Sccuicsc 

Conditii de ocupare a postului contractual : 

• Conditii generale: prevazute la aii.3 din Hotararea nr.286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului - cadru prívínd stabilirea principiílor generaJe de ocupare a unuí post vacant 
sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade 
sí trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit 
din fonduri publice,cu completarile si modificarile ulterioare 

• Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul sociouman. 
economic sau medicina: Vechimea minima ín specialitatea studiilor absolvite - minim 7 ani 

Concursul se organizeaza la sediul Primariei oeasului Cristuru Secuiesc , P-ta Libertatii nr. 
27 astfel: 

-ín data de 15 mai , ora 10 ,proba scrisa 

- data interviului va fi comunicat ulterior 

ln vederea participarii la concurs ,in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii 
anuntului - pana la data de 03 mai 2019 inclusiv ,candidatii depun dosarul de concurs la sediul 
institutiei. Acesta trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente: 

1. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice 
organizatoare 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea ,potrivit 
legii,dupa caz 



3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta 
efectuarea unor specializari,copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor 
specifice ale postului, solicitate de institutia publica 

4. cametul de munca,sau,dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,in 
meserie si /sau in specialitatea studiilor 

5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale 
care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza 

6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel 
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau 
de catre unitatile sanitare abilitate 

7. curriculum vitae 

Copiile actelor prevazute la lit. b) , c) si d) se prezinta insotite de documentele 
originale,pentru a putea fi certificate pentru conformitate cu originalul, de catre 
secretarul comisiei de concurs. 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei 

BIBLIOGRAFIA 

l .Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata,cu modificarile si 
completarile ulterioare 

2.Legea nr.263/2007-privind infiintarea ,organizarea si functionarea creselor 

3.H.G. nr.1252/2012-privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a 
creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara. 

4.0rdinul MS nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile 
pentru ocrotirea,educarea si instruirea copiilor si tinerilor 

NOT A : Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile 
aduse ulterior publicarii lor. 

Cristuru Secuiesc la 09 aprilie 2019 

Primar 


