
R O M Â N IA
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA ZĂNEŞTI

In conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 
pentru aprobarea 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, modificat de 
punctul 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014, pentru modificarea şi completarea 

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, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

286/201 1

A N U N Ţ

Primăria comunei Zăneşti, jud. Neamţ, organizeză concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată, a două funcţiei contractuale de execuţie, vacante 
de: 1. Casier -  Compartiment Financiar, Contabil, Impozite şi Taxe;

2. îngrijitor ( femeie de serviciu) -  Cămin Cultural Zăneşti.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului Primăriei comunei Zăneşti;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, 
dupe 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, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale 
care sa-1 faca incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

.f)-adeverinţa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare^ eliberata' cu cel~:
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau 
de către unităţile sanitare abilitate;



g) curriculum vilac.
(2) Adeverinţa care atesta starea de sanatate conţine, in dar, numărul, data, numele 
emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
(3) In cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis Ia 
selecţia dosarelor, care a depus la Înscriere o declaraţie pe propria răspundere ca nu are 
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu pana la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare'.
a) are cetatenia romana, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor apartinand Spaţiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaşte limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exerciţiu;
e) are o stare de sanatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe 
baza adeverinţei medicate eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate;
f) indeplineste condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infracţiuni contra umananitatii, 
contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care 
împiedica înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
savarsite cu intenţie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării 
funcţiilor contractuale de:
1. Casier -  Compartiment Financiar, Contabil Impozite si Taxe:
- Studii medii liceale absolvite cu diplomă;
- vechime necesară ocupării postului: minimum 5 ani în funcţia de caser;
- constituie avantaj să fie din localitate;
2. îngrijitor ( femeie de serviciu) -  Cămin Cultural:
- studii: generale sau medii;
- vechime nu este cazul;
- constituie avantaj să fie din localitate;
- capacitate de efort şi spirit gospodăresc;
- să dovedească seriozitate şi responsabilitate

Calendarul de desfăşurare a concursului:
- Data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

06.12.2016, ora 15.00;
- Datele'de desfăşurare a probelor de concurs: Proba scrisă: 15.12.2016, ora 10.00;

Interviul: 20.12.2016, ora 10.00.



Interviul va aborda atât subiecte profesionale, cat şi clemente relevante privitoare la 
activitatea de pană atunci a candidatului, la rezultatele profesionale şi la comportamentul 
său.
Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii, trebuie să obţină la fiecare probă cel puţin nota 5.
- Termenele în care se afişează rezultatele pentru flecare probă: maxim o zi lucrătoare 
de la finalizarea fiecărei probe;
- Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor: 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;

Termenul în care se afişează rezultatele finale: maximum o zi lucratoare de la 
expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Bibliografia pentru concurs va j i  următoarea :

1. Casier -  Compartiment Financiar, Contabil, Impozite şi Taxe;
1. Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicata cu modificările si 
completările ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din 
autoritatile si instituţiile publice;
3. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;
4. Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare -  
Titlul IX;
5. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii si 
răspunderea in legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau 
instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor 
socialiste.

2. îngrijitor (femeie de serviciu) -  Cămin Cultural:
1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare.
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice;
3. Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
4. Ordinul nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind 
mediul de viaţă al populaţiei.
Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea in vedere toate 
republicările, modificările si completările intervenite pina la data depunerii dosarelor de 
concurs.


