Nr. 11545 /Dos X/A/a/ 28.04.2017
PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE
Str. RevoluŃiei nr. 1-3, Târgovişte
ANUNłĂ
organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcŃii publice de execuŃie vacante –
consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de
EvidenŃă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte
CONDIłII GENERALE: conform art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
CONDIłII SPECIFICE:
- condiŃii specifice:
- studii universitare de licenŃă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenŃă sau echivalentă în următoarele domenii, stabilite conform
HG nr. 575/2015, astfel :
o matematicã şi ştiinŃe ale naturii: ramura de ştiinŃă matematică, domeniul de licenŃã
- informaticã
o ştiinŃe inginereşti:
• ramura de ştiinŃă inginerie electricã, electronicã şi telecomunicaŃii:


domeniul de licenŃã - inginerie electricã, specializarea inginerie
electrică şi calculatoare
 domeniul de licenŃã - inginerie electronicã, telecomunicaŃii şi
tehnologii informaŃionale, specializarea electronică aplicată,
tehnologii şi sisteme de telecomunicaŃii, reŃele şi software de
telecomunicaŃii
• ramura de ştiinŃă ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaŃiei:



domeniul de licenŃã – calculatoare şi tehnologia informaŃiei
domeniul de licenŃã – ingineria sistemelor, specializarea automatică
şi informatică aplicată
o ştiinŃe sociale: ramura de ştiinŃă ştiinŃe economice, domeniul de licenŃã –
ciberneticã, statisticã şi informaticã economicã, specializarea ciberneticã
economicã, informaticã economicã
- abilitãŃi / experienŃã, calitãŃi şi aptitudini necesare:
• diagnozã şi depanare echipamente de calcul, reŃele
• instalare şi configurare sisteme de operare
• confidenŃialitate
• disponibilitate pentru lucru în program prelungit
• disponibilitate de lucru în echipă
• rezistenŃă la stres si autocontrol
DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
• formularul de înscriere;
• copia actului de identitate;
• copii ale diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinŃă care să ateste vechimea în muncă şi, după
caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcŃiei publice;
• cazierul judiciar;
• adeverinŃa 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 unităŃile sanitare
abilitate;
• declaraŃia pe propria răspundere sau adeverinŃă care să ateste că nu a desfăşurat activităŃi de poliŃie
politică.
Obs. Copiile actelelor depuse vor fi însoŃite de actele originale în vederea certificării lor de către
secretarul comisiei de concurs.

DATA LIMITĂ A DEPUNERII DOSARELOR DE INSCRIERE:
În termen de 20 zile de la data publicării anunŃului în Monitorul Oficial, la Serviciul Resurse Umane,
RelaŃii Externe şi RelaŃii Publicul (18.05.2017)
DATA CONCURSULUI:
- 29 mai 2017 ora 10:00 - proba scrisă
- 31 mai 2017 ora 14:00 - proba de interviu
LOCUL CONCURSULUI: Sediul Primăriei Municipiului Târgoviste, str. RevoluŃiei nr.1-3
INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA SERVICIUL RESURSE UMANE
TEL: 0245611222/117
BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICÃ:
1. Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ( Capitolele I - IV);
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcŃionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
4. OUG nr. 97/2005 privind evidenŃa, domiciliul, reşedinŃa şi actele de identitate ale cetăŃenilor
români, cu modificările şi completările ulterioare;
5. HG nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziŃiilor
legale privind evidenŃa, domiciliul, reşedinŃa şi actele de identitate ale cetăŃenilor români, cu
modificările şi completările ulterioare;
6. Sisteme de operare (Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8);
7. MS Office – instalare şi administrare;
8. CunoştinŃe generale despre reŃele de calculatoare : principii, protocoale, practici.

