ROMANTA

JADETAL MAR 4MURE$
PRIM&KIA COMUTVEI BOTIZA

Nt.278I din09.06.2020

ANUNT
in conformitate cu prevederile art,7 din HG nr. 1l-86l2}Ll pentru aprobarea
post vacant
flegulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
a criteriilor de promovare in
siau temporar vacant corespunzdtor funcliilor contractuale 5i
grade sau trepte profesionale imediat superioare a persrlnalului contractual din sectorul
Primaria comunei Botiza
bugetar pldtit din fonduri publicel cu modificarile sicompletarile ulterioare
din cadrul aparatului de
<lrganizeazi concurs pentru ocuparea unei funcliide e>lecuJie contractuale
:;pecialitate.

primiria comunei Botiza cu sediul in sat. Botiza, comurla Botiza, jude!ulMaramureg, anunta organizarea
pe duratd determinatd a urmdtorului
in data de il1.07.2CI?0, or*le 10.{'0, a concursului pentru,ocuparea
vacanta pe perioada
post temporar vacant de naturd contractuald: Functria contractuald de execulie
implementare proiecte
rleterminata de referent de specialitate (un post) in cadrul compartimentului
pentru Finanlarea
- din cadrul proiectului prin Programul Nalional pentru Dezvoltare Rurali, Agenlia
infrastructurii de baz6 la scarS mica ,,
linvestitilor, sub-rndsura 7.2 - ,,lnvestilii in crearea gi modernizarea
judelul Maramureg"
Dotare Centru multifunctional s<lcial in comuna Botiza,

pentrul)ezvnltare
- I post in cadrul Proiectului prin Programul Na{ional
Rurali, Agenfiar pentru Finanlarea investi{ilor, sub-misura7.2 -,rlnvesti{ii in
Centru
crearea giftode,rnizarea infrastructurii debazilla scari mici' Dotare
perioada
multifunctional social in comun a Botizarjude{ul Maramureq" pe o
deferrninat*.

Conditii aenerole de participareJg concurs:

poate particip.

t. .o*,ursul perrtru ocuparea

posturilor vacante persoana carel indeplinegte

urmdtoarele conclilii prevazute de art.3 din Hotararea Ciuvernuluinr'286/2OLl:.
ale Uniunii Europene sau a statelor apartin6nd
a) are cetdlenia romdni, cetilenie a altor state membne
Spaliului Economic European 5i domiciliul in Romdnia;
b) cunoagte limba rom6nd, scris 5i vorbit;
cl are v6rsta minimd reglementati de prevederile legale;
d) are capacitate deplind de exerrciliu;
atestatS pe baza
e! are o stare de sSnState corespun;zStoare postutlui pentru care candideazd,
unitdlile sanitare abilitate;
adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de
condilii specifice potrivit cerintelor
f) indeplineSte condiliile de studii gi, dupd caz, de vechime sau alte
postului scos la concurs;

umanit6lii, contra statului ori
g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdv6r5irea unei infracliuni contra
impiedicd infiptuirea justiliei, de fals ori a
contra autoritdlii, de serviciu saru in legdturd cu serviciul, care

unor fapte de coruplie sau a unei infracliuni sdvdrgite cu intenJie, care ar face-o incompatibild cu
exercitarea funcliei, cu exceplia situalieiin care a intervenit reabilitarea.
Conditii de participare specifice 1. Funclia contractuali dle execuJie vacanta pe perioada determinata
de referent de specialitate (un post) in cadrulcompartimr:ntului implementare proiecte
- studii superioare (SSD)(scoala postliceala specialitatea Invatator -educator)

-vechime 6 ani in specialitatea studiilor;
-vechime in implementarea proiectelor pe fonduri europene nerambursabile -6 luni

Concursul consti in:

u rmdtoa

rel e docume nte :

publice organizatoare;
a) cerere de inscriere la concurs adresatd conducdtorului autoritdlii sau institutiei

potrivit legii, dupi caz;
b) copia actului de identitate sau orice alt document carer atestd identitatea,

c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor 5i ale altor acte care atesti efectuarea unor
specializdri, copiile documentelor care atestd indeplinirea condifiilor specifice;
facd
e) cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rdspundereci nu are antecedente penale care sa-l
care a
incompatibil cu funclia pentru care candideazd. (Candidatul declarat admis la selectia dosarelor,
d) copia carnetului de muncd, conformi cu originalutl, sau, dupicaz, o adeverinti care si ateste
pe propria
vechimea in muncd, in meserie gi/sau in specialitatea sturdiilor; depus la inscriere o declaratie
nu are antecedentepenale, are obligalia rCe a completa dosarul de concurs cu originalul

r6spunderecd

cazieruluijudiciar, cel mai tfirziu p6nd la data desfdSurdrii primei probe a concursului ) ;
de
f) adeverinla medicald care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatd de cStre medicul
familie al candidatului sau de cdtre unititile sanitareabilitate;
g) curriculum vitae;

1. Seleclia dosarelor Z4.A6.2O7Ocra 1400, in sala dle Sedinle a Consiliului Local Sotiza;
2. proba scrisi: 01.07.2S30 ora 1000, in sala de 5er*inie a Consiliului local Botiza;
3. Interviul: 0g.07.?02gora 10 00, in sala de gedinle a Consiliului Local Botiza;
Dosarele se depun Io

primdria comunei Botiza - compartimentut

SECRETARTAT

'pdnd celtdrziu

23.86.2820, ora I6Ba.
Relalii suptimentare

se pot obline la sediul Priimdriei -

SECRETARIAT,

daamna Rus Narcisa

loana sou la telefon 0262334077.
Ata5dm la acest anuntr bibliografia de concurs '
Secretar comisie, Rus Narcisa - loana
Afi5at astdzi

, og.06.2020 la afigierul Primariei

comunei Botiza si pe pagina de internet a Primarie '

,AR

FLOREA

-

BIBLIOGRAFIE

pentru concursulde ocupare a Funcliei contractuale de execulie vacanta pe perioada determinata de
referent de specialitate (un post) in cadrul compartimentului implementare proiecte
al Primariei comunei Botiza, din data de 01-.07.2020

1. ConstituJia RomAniei.

OUG 57l10lg privind Codul Administrativ, Titlul III - Personalul contracfual din autoritd{ile
gi instituliile publice 3.Legeanr.53l2003-Codul Muncii, republicatd, cu modificirile 9i completdrile
2.

ulterioare.

4.Legeanr.47712004 - privind Codul de conduit[ a pers,cnalului contractual din
autoritilile qi institutriile publice.
6.Legeanr. 5212003 privind transparenta decizionall in administrafia publicd, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare.

7.Legeanr.5441200l privind liberul acces la informafiil,e de interes public, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare.
10. Legea asistenfei sociale m.29212011, cu modificifile qi completdrile ulterioare;
cu modificdrile qi
11. Legea privind proteclia qi promovarea drepturilor copiluluittr.29212011,
completdrile ulterioare
ale
12. HG nr.j97l20l7 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare 9i functionare
qi
serviciilor publice de asistenta sociald qi a structurii orientative de personal, cu modificdrile
completdrile ulterioare
precum 9i a
13. HG nr. 86712015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
qi
regulamentelor-cadru de organizare qi functionare aserviciilor sociale, cu modificdrile
completdrile ulterioare
l4.ordin comun al ministrului muncii qi justitiei sociale, ministrului sdndtalii qi ministrului
in vederea
educaliei na{ionale nr.3g316301423612017 pentru aprrobarea protocolului de colaborare
qi
implementdrii serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale
combaterii sdrdciei;
l5.ordinul nr.10g61201g din 20 februarie 2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului
consiliului
anual de acliune privind serviciile sociale administriile gi finanlate din bugetul
judeleanlconsiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureqti ordinul ministrului
calitate
muncii;i justiliei sociale w.29103.01.2019 pentru alrrobarea Standardelor minime de
flatd addpost'
pentru aqeditareaserviciilor sociale destinate persoanelor vdrstnice, persoanelor
persoane adulte
tinerilor care au par6sit sistemul de proteclie a copilului qi altor categorii de
serviciile acordate in
aflate in dificultate, precum Ei pentru serviciile acordate in comunitate,
sistem integrat qi cantinele sociale.

intocmit,
SECRETAR general al comunei Botiza
RUS

Narcisa IOANA

