
                                   A N U N T 

        Primaria oras Odobesti, judetul Vrancea, organizeaza, in conformitate cu 

prevederile Hotararii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar platit 

din fonduri publice, concurs de ocupare pe durata determinata a functiei 

contractuale de executie vacante, inspector de specialitate, debutant, din cadrul 

Compartimentului informare turistica. 

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

- indeplinirea conditiilor prevazute de art.3 din Anexa 1 Regulamentul-cadru al 

Hotararii Guvernului nr.286/2011, privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor 

contractuale din sectorul bugetar platit din fonduri publice modificata si completata 

prin H.G. nr.1027/2014; 

- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta. 

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI : 

- 07 martie  2017, ora 10.00 : proba scrisă; 

- 09 martie  2017, ora 10.00 : interviul. 

Dosarele de concurs se depun, la sediul Primăriei orașului Odobești, pana la data 

de 23 februarie 2017. 

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele 

documente: 

a) cerere de inscriere la concurs; 

b) copia actului de identitate; 

c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor 

specializari; 

d)  copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea 

în muncă si  în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei contractuale; 

e) cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, 

cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot 

parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data 

la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii 

actului administrativ de numire); 



f) adeverinta 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; 
g) curriculum vitae. 

      Copiile de pe actele solicitate, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 

documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către 

secretarul comisiei de concurs. 

Relații suplimentare și bibliografia pot fi obținute pe site-ul Primăriei oraș 

Odobești, județul Vrancea, precum și la sediul instituției, Compartiment resurse 

umane, tel. 0237/675224, interior 221. 
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