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A N U N Ț 

 
 Primăria comunei Catalina cu sediul în localitatea Catalina nr. 413, jud Cocasna anunță 
conform prevederilor H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului‐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, cu modificările și completările 
ulterioare, organizarea concursului, pentru ocuparea unui post contractual, pe perioada 

nedeterminată de muncitor calificat, în cadrul Compartiment gospodărie comunală din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Catalina. 
 Condiții specifice în vederea participării la concurs si a ocupării funcției contractuale de 

execuție sunt: 

- Absolvent studii profesionale 
- Necesită vechime de 10 ani 
- Cunoaște limba  română sris și vorbit 
Condiții generale de participare: 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții generale, conf. art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului‐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 cu modificările și completările ulterioare: 
a) are cetatenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând 
Spatiului Economic European si domiciliul în România;  
b) cunoaste limba româna, scris si vorbit;  
c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale; 
d) are capacitate deplina de exercitiu;  
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 
f) îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor 
postului scos la concurs;  



g) nu a fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului 
ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de 
fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar face‐o incompatibila 
cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea. 
 Dosarul pentru participarea la concurs trebuie să conțină următoarele acte: 

a) cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice 
organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;  
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 
specializari, copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice;  
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste 
vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor; 
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa‐l faca 
incompatibil cu functia pentru care candideaza;  
f)adeverinta medicala 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;  

Adeverință care atestă starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.  

În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la 
înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurarii primei 
probe a concursului.  

Actele prevazute la lit. b), c) si h) vor fi prezentate si în original în vederea verificarii 
conformitatii copiilor cu acestea. 

În vederea participării la concurs candidații depun dosrul în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data afișării anunțului, respective până la data de 06.06.2022 ora 14,00 la sediul Primăriei. 

Concursul se va desfășura în 3 etape successive: 
- selecția dosarelor de înscriere la data de 08.06.2022.  
- proba scrisă: 16.06.2022 ora 10,00 
- proba prctică:16.06.2022 ora 14,00 
- interviul: 20.06.2022 ora 10,00  
Bibliografia: 

- Constituția României 
- OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 – Codul Administrativ (Partea a III-a, Titlu V, Consiliul 

Localm Primarul) 
- Legea 53/2003 Codul Muncii 
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Primar,         Secretar, 
Tusa Levente        Bánffy Zita                      


