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ORAȘUL SĂVENI 

 
Organizează concurs în data de 11 iunie 2020, ora 10:00 (proba unică : interviu) pentru 

ocuparea a 3 posturi contractuale vacante, pe perioadă determinată, cu timp parțial, în cadrul 

structurii Proiecte finanțate din fonduri externe , după cum urmează: 

Condiții generale pentru toate posturile: 

- cetățenia română și domiciliul în România,  

- stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției, 

- nu a fost condamnat definitiv. 

 

1. Denumirea postului – inspector de specialitate IA – (25 ore / lună) 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

- nivelul studiilor – economice, superioare cu licență; 

- vechime în muncă necesară ocupării postului - 3 ani 

- vechime în specialitatea studiilor 2 ani 

- cunoştinţe de operare pe calculator, MS Office 

- cunoscător limba engleză, nivel B1, scris și vorbit 

2. Denumirea postului – inspector de specialitate IA – (20 ore / lună) 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

- nivelul studiilor – superioare cu licență; 

- vechime în muncă necesară ocupării postului - 3 ani 

- experiență în design, branding și marketing - 1 an 

- cunoştinţe de operare pe calculator, MS Office, Adobe Reader 

- cunoscător limba engleză, nivel C1 

3. Denumirea postului – inspector de specialitate I – (25 ore / lună) 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

- nivelul studiilor – superioare cu licență; 

- vechime în muncă necesară ocupării postului - 3 ani 

- experiență în design, implementare si comunicare - 1 an 

- cunoştinţe de operare pe calculator, MS Office, Adobe Reader 

- cunoscător limba engleză, nivel C1 

 

  Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  02.06.2020 

ora 14:00 la sediul Primăriei Orașului Săveni. 

 

Date contact: la sediul instituției, compartiment Resurse Umane, telefon 0231541070,  

consilier, Pîslaru Augustin Constantin 

 

Bibliografia şi actele necesare dosar înscriere candidați (vezi mai jos). 
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Dosar înscriere candidați 
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele 

documente:  

 

a) cerere de înscriere la concurs; 

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, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;  

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în specialitatea studiilor, 

sau experiența specifică a postului solicitată, în copie;  

e) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 

abilitate; 

g) curriculum vitae în limba engleză; 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

              În cazul documentului prevăzut la 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 

probei concursului. 

              Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor cu acestea. 

 

BIBLIOGRAFIE 

CONCURS  

11 iunie 2020 

în vederea ocupării a trei posturi de inspector de specialitate  

în cadrul structurii Proiecte finanțate din fonduri externe 
 

 

1. Constituţia României, republicată;  

2. Legea nr.53/2003, actualizată – CODUL MUNCII : ,,Răspunderea disciplinară” (Art.247 – 252); 

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.57/2019 privind Codul administrativ(Partea a II-a, Partea a III-a); 

4. PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020 –      

    obiective și priorități 

5. HOTĂRÂRE nr.52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene; 

6. OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare  

    2014 – 2020; 
Obs.: Toate actele normative actualizate, cu modificările și completările ulterioare.                                                                                                                                 
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