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Nr. 1253 / 2021 

 

 

A N U N Ţ   C O N C U R S 

 

 

 Primăria comunei Sândominic, cu sediul în com. Sândominic nr.507, jud. Harghita, cod 

fiscal 4245879, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată  

a unui post contractual de execuție vacant, de REFERENT IA DEBUTANT în cadrul 

Compartimentului cultural, bibliotecă, cămin cultural. 

 

Condiţii generale de participare la concurs: 

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant menţionat persoana care 

îndeplineşte următoarele condiţii: 

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; 
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Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului 

contractual: 

 nivelul studiilor – studii superioare în domeniul cultural în specialitatea etnologie 

absolvite cu diploma de licență sau echivalentă 

 vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: NU ESTE CAZUL; 

 cunoașterea limbii maghiare și engleze scris și vorbit; 

 competențe digitale 

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

- 30 martie 2021, ora 11,00 proba scrisă 

- 31 martie 2021, ora 10,00 proba de interviu 

 

Data publicării şi afişării anunţului : 8 martie 2021. 

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei comunei Sândominic în termen de 10 

zile lucrătoare de la publicarea și afișarea anunțului, respectiv de la 8 martie 2021 până la 

data de 22 martie 2021. 

 

 Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 

următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției 

publice organizatoare; 

b) curriculum vitae - CV 

c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii, după caz; 

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea 

condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în 

meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

f) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ((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 
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concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării 

primei probe a concursului); 

g) adeverință 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 unitățile sanitare abilitate (Adeverința care atestă starea de sănătate 

conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul 

standard stabilit de Ministerul Sănătății); 

 

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, iar ele 

se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul Comisiei de concurs. 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Sândominic nr. telefon 

0266-336005, email: office@domokos.ro, zilnic între orele 9,00-15,00. 

 

 

 

PRIMAR, 

Karda Róbert 

L.S. 


