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Nr. 279/09.02.2022 

ANUNȚ 

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Regulamentul – 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. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vă înștințăm cu 

privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de CONSILIER, Clasa 

I, grad profesional SUPERIOR – Compartimentul cultură, implementare proiecte și Centrul de informare turistică 

din cadrul Primăriei Săvârșin, jud. Arad, pe perioadă nedeterminată, cu durata normală de lucru de 8 ore/zi, respectiv 

40 ore/saptămână.  

 

Probele stabilite pentru concurs sunt: 

• selecția dosarelor, respectiv în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a 

dosarelor; 

• publicitatea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 14.02.2022 în Monitorul Oficial, pe site-

ul posturi.gov.ro și pe site-ul Primăriei Comunei Săvârșin. 

• Dosarele de concurs se vor depune de către candidați în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării. 

• proba scrisă în data de 11.03.2022, ora 10:00; 

• data şi ora interviului 14.03.2022, ora 10.00 (în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, 

la sediul instituției). 

 

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs:  

a) Condiţii generale:  

a. are cetăţenia română şi domiciliul în România;  

b. cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;  

d. are capacitate deplină de exerciţiu;  

e. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe 

bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;  

f. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei 

publice;  

g. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; h. nu a fost 

condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, 

infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori 

a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar faceo incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia 

situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;  

i. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în 

executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;  

j. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive 

disciplinare;  

k. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.  

 

b) Condiţii specifice:  

• Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul fundamental științe 

sociale, ramura de științe economice, sau științe juridice.  
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• Minim șapte ani vechime în specialitatea studiilor 

 

BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ: 

1. Constituția României; 

2. O.U.G. nr.57/2019 – Codul Administrativ (titlul I şi II ale părţii a VI-a); 

3. O.G. nr.27/2002 – Reglementarea activității de soluționare a petițiilor, actualizată; 

5. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare 

7. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

 

Date contact: 

PETRAȘCA DORINEL PAVEL – CONSILIER ASISTENT, COMPARTIMENTUL URBANISM 

Primăria Comunei Săvârșin, com. Săvârșin, nr. 37, jud. Arad, tel. 0257.557.270, 

e-mail: primariasavarsin@yahoo.com. 

 

PRIMAR,  

Vodicean Ioan 
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