
ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA TRIFEȘTI

ANUNȚ

Primăria comunei Trifești, cu sediul în localitatea Trifești, județul Neamț, organizează concurs
pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante de execuție în conformitate cu H.G. nr.286/2011,
astfel :
1. Inspector debutant, în cadrul Compartimentului Implementare proiecte finanțate din fonduri
externe nerambursabile;

 Condiții generale de participare la concurs :

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.

 Condiții specifice de participare la concurs:

a) Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în oricare din specializările :
economic, financiar, juridic, management, administrație publică;

b) Cunoştinţe de operare PC : nivel avansat;
c) Vechimea în specialitatea studiilor : minim 1 an ;

 Data, ora și locul de desfășurare a concursului și depunere a actelor :

- proba scrisă : 23.09.2019 ora 09:00 , la sediul Primăriei Comunei Trifești
- interviul pe data de 26.09.2019 ora 09:00, la sediul Primăriei Comunei Trifești
- data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs : 19.09.2019, ora

14.00 .
2. Muncitor calificat, treapta IV (mecanic utilaje terasiere), în cadrul Compartimentului
Administrativ, gospodărire comunală, protecția mediului, pază și ordine publică

 Condiții generale de participare la concurs :

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

 Condiții specifice de participare la concurs:

a) Nivelul studiilor : minim școala profesională, calificare în domeniu, permis de conducere
categoria B, C, E ;

b) Vechimea în specialitatea studiilor : minim 1 an;

 Data, ora și locul de desfășurare a concursului :

- proba scrisă : 23.09.2019 ora 09:00 , la sediul Primăriei Comunei Trifești
- proba practică pe data de 26.09.2019 ora 12:00, în teren – domeniul public al comunei

Trifești
- data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs : 19.09.2019, ora

14.00

Dosarul de concurs :

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine
următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice

organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni

anterior derulării concursului de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
(1) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(2) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor,

care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia
de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului.
(3) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) şi c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării

conformităţii copiilor cu acestea.

Comunicarea rezultatelor, precum si solutionarea contestatiilor:

Comunicarea rezultatelor după fiecare etapă (probă) se face prin afișarea rezultatului la sediul
primăriei și pe pagina de internet a instituției.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultat pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare
de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise
si a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile
depuse se face prin afişare la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet, imediat după



soluţionarea contestaţiilor. Rezultatele finale se afişează la sediul primăriei, precum şi pe pagina de
internet, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima
probă.

Bibliografie si tematica :

Pentru postul de Inspector debutant
 Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 57/2019 privind codul administrativ : Partea I, III, VI,

VII ;
 OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în

obținerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice naționale aferente
acestora : Cap. I-IV, cap. VIII ;

 Legea 98/2016 privind achizițiile publice , actualizată : Cap I, III, V;
 HG nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice : Cap I, V.

Pentru postul de Muncitor calificat, treapta IV (mecanic utilaje terasiere),
 Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 57/2019 privind codul administrativ : Partea I, III, VI,

VI ;
 OUG nr. 195/2002 republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi

completările ulterioare;
 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente C 169-88;
 Normativ pentru intretinerea si repararea masinilor si utilajelor U 9-82.

PREȘEDINTE COMISIE
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