
                                   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 a functiei contractuale de conducere 

vacanta, Sef  birou– Birou administrativ. 

Conditii generale de participare: 

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 

a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de 

unităţile sanitare abilitate; 

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 

serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie 

sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Conditii  specifice de participare (obligatorii): 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de 

conducere: minimum 5 ani ; 

- vechime minima in exercitarea unei functii de conducere : minimum 3 ani sau 

experienta in administrarea, organizarea, conducerea, coordonarea si controlul 

activitatilor administrative; 

- capacitate de gestionare a timpului si incadrare in termenele limita stabilite, buna 

capacitate de organizare si stabilire a prioritatilor, seriozitate, rigurozitate, 

integritate; 



- bune abilitati de comunicare si de lucru in echipa. 

 

 

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI : 

-07  iunie  2017, ora 10.00 : proba scrisa; 

- 09 iunie 2017, ora 10.00 : interviul. 

Dosarele de concurs se depun, la sediul Primariei orasului Odobesti, pana la data 

de 16 mai  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, în specialitatea studiilor si in exercitarea unei functii de conducere  

necesare ocuparii functiei contractuale de conducere; 

e) cazierul judiciar; 

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 prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele 

originale, in vederea certificarii pentru conformitatea cu originalul. 

  

Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul institutiei, precum si la tel. 

0237/675224, interior 221. 
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