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ANUNT
Primăria oraş Balş cu sediul in str. N.Bălcescu. nr.|4. judeţul Olt. organizează concurs pentru ocupareaunui post vacant contractual perioadă nedetemiinată. cu norma intreaga. respectiv 8 ore/zi. in conformitate

cu prevederile Hotărârii nr.!336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si
dezvoltarea carierei personalului contractual dirt sectorul bugetar plătit din Ibnduri publice. astfel:

— 1 post referent tr.lI la Casa de Cultură

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de
Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modil'tcărilc şi completările ulterioare, şi cerinţele
specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene. a unui stat parte la Acordul
privind Spaţiul Economie lîuropean (SEE) sau cetăţenia Contbdemţiei Elveţiene:
l))cunoaşte limba română. scris şi vorbit:
ctarc capacitate de muncă în conlormitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii. republicata. cu
moditicările şi completările ulterioare:
…are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează. atestată pe baza adeverintei
medicale eliberate de medicul de tamilic sau de unităţile sanitare abilitate:
ctindeplincste condiţiile de studii. de vechime în specialitate şi. după caz. alte condiţii specilice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs:
Dna ;: fost condamnată dclinitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale. contra
autorităţii. contra umanităţii. inli'aeţiuni de corupţie sau de serviciu. infracţiuni de fals ori contra inlăptuirii
justiţiei. inl'racţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incomţmtibilă euexercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează. cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea:
gmu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa luncţia.
de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s—a folosit pentru săvârşirea
infracţiunii sau Iată de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei luncţii sau a
exercitării unei profesii:
…nu a comis inliacţiunilc prevazute la alt. I alin. (2) din Legea nr. IIS/20“) privind Registrul naţional
automatizat cu privire la persoanele care au comis inl'racţiuui sexuale. de exploatare a unor persoane sau
asupra minorilor. precum si pentru completarea Legii nr. 70/2008 privind organizarea şi lilncţionarca
Sistemului Naţional de Date (ienetice Judiciare, cu modilicările ulterioare. pentru domeniile prevăzute la art.
35 alin. (1) lit. h).



Condiţii specifice:
- Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
- Vechime în muncă minimum 1 an;
- Abilităţi. calităţi şi aptitudini necesare: lucru în echipă. profesionalism. loialitate. conştiinciozitate,

adaptabilitate şi flexibilitate. contidenţialitate, eficienţă. abilităţi de analiză şi sinteză. planificare în
relaţiile interumane. creativitate:

Acte necesare înscrierii la concurs:
Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

(|)Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a)formular de înscriere la concurs. conform modelului prevăzut la anexa nr. 2:
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii. aflate în termen de
valabilitate:
c)eopia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s—a realizat schimbarea de nume. după caz:
d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de
autoritatea sau instituţia publică:
c)eopia cametului de muncă. a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrată. care să ateste
vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f)ccrtificat de cazier judiciar sau. după caz. extrasul de pe cazierul judiciar:
g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare. eliberată de către medicul de familie
al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului:
b)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s—au comis infracţiuni prevăzute la art.
1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au
comis infracţiuni sexuale. de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor. precum şi pentru completarea
Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare. cu
modificările ulterioare. pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ.
sănătate sau protecţie socială. precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupunecontactul direct cu copii. persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoanevulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane:
i)curriculum vitae. model comun european.
(2)Modelu| orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.
(3)/\deverinţa care atestă starea de sănătate conţine. în clar, numărul, data. numele emitentului şi calitatea
acestuia. în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi. în
situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia
certificatului de încadrare intr—un grad de handicap. emis în condiţiile legii.
(4)Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1 ) lit. b)—e). precum şi copia certificatului de incadrare intr—un grad
de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale. care se certifică cu menţiunea
"confomt cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.
(5)Documentul prevăzut la alin. (1) lit. D poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind
antecedentele penale. În acest caz. candidatul declarat admis la selecţia dosarelor si care nu a solicitat expresla înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau
instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier—judiciar are obligaţia de a completa dosarul
de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. |). anterior datei de susţinere a probei scrise
şi/sau probei practice. ln situaţia în care candidatul solicită expres in formularul de inscriere la concurs
preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de
cazier judiciar. extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică
organizatoare a concursului. potrivit legii.
(6)Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de cătr— autoritatea sau instituţia publică
organizatoare a concursului. cu acordul persoanei verificate. potrivit legii.
(7)În funcţie de decizia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. dosarele de concurs se depun la
compartimentul resurse umane sau. după caz. la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea
concursului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română. serviciul de curierat rapid. poştă electronică
sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul tennenului prevăzut la art. 34.



(mln situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română. servtctulude[cămemtrirlapéilépoşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autoritaţi-lor publice. cant |. aţn p , “|.codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia ŞI au obligaţia de a se prezenta .!
secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. ( 1) lit. b)—e) in original. pentru eerttltcareaacestora. pe tot parcursul desfăşurării concursului. dar nu mai târziu de data ŞI ora organit/„arii piobuscrise/practice. după caz. sub sancţiunea ncemiterii actului administrativ de angajare.

. . _ _ „(*))Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin plutlorinele inlormance ile autoritatilor sauinstituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB. documentele tund acceptate doarîn formă lizibila.
. _ .(10)Nerespectarca prevederilor alin. (7) şi (9). după caz. conduce la respingerea candidatului:

_(11)Prin raportare la nevoile individuale. candidatul cu dizabilităţi poate inainta comisiei de concurs.—|ntermenul prevăzut la art. 34. propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea aceesrbtltlaţnprobelor de concurs.

Durata timpului de lucru este (lt: 8 ore/zi, 40 nre/ saptamana.
Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Balş, str. N. Bălcescu, nr.l-t si se vadesfăşura astfel:

Probele stabilite pentru concurs:
- Selectia dosarelor de concurs: 10.04.2023 ora 09.00
- proba scrisă: 19.04.2023 ora 09.30
— interviu: 24.04.2023 ora 09.30

Dosarele de concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului. respectiv27.03.2023 —07.0-1.2023 ora 13,30 la sediul Primăriei oraşului Balş. str. N.Băleescu. nr.l4. CompartimentResurse Umane.
— alişarea rezultatelor de la proba scrisă: 19.04.2023.
- alişarea rezultatelor de la proba de interviu: 24.04.2023.
- atişarea rezultatelor linale: 26.04.2023.

'l'ennenul de depune a contestaţiiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţieidosarelor. probei scrise. proba interviu.

Relaţii suplimentare pe site-ul primariei www.nrimariabal.eu, la telefon 0249450145 sau laCompartimentul Resurse Umane.
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A'next't la anuntul nrî'lclţ'ZJJn—Ob °?QQ 5

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA

!. Constitutia României. republicată: (drepturile. libertăţile şi indatoririle fundamentale)
2. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. cu modificarile ulterioare. : art.538 — art.579
3. Legea nr. 53/2003 — Codul Muncii. republicat. cu modificările şi completările ulterioare: Titlul XI

(Capitolele l — V)
4. OUG nr. 189 / 2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură. cu modificarile ulterioare:

art.2—art.35
5. Ol ?(3 nr. | 18/2006 privind înfiinţarea. organizarea şi desfăşurarea activitătii aşezămintelor eultural.cu

modificarile ulterioare: Capitolele I—lll

6. Ordin nr. 471/1900 pentru aprobarea Nomtelor cu privire la organimrea spectacolelor. concertelor. ;:

altor activitati artistice si distractive la care se percep tarife de intrare: NORMl—i cu privire la

organizarea spectacolelor, concertelor. a altor activitati artistice si distractive la care se percep tarife
de intrare

Mm}: toate acide normative vor fi avute în vedere in forma aflată în vigoare la dala atamanului/cancanului cu mare

republic-ările. modificările. completările şi abrogările.
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