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A N U N Ţ
privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei

contractuale vacante de execuție de inspector de specialitate – Compartiment
Autogospodărire, Mentenanță și Transport din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova

a) Denumirea funcţiei contractuale de execuție vacante:
Inspector de specialitate, grad I, S din cadrul Compartimentului Autogospodărire, 
Mentenanță și Transport.

b) Probele stabilite pentru concurs, 
1. Probă scrisă;
2. Interviu.

c) Condiţiile de desfăşurare a concursului, 
    1. Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 30.03.2021 – 12.04.2021;

2. Data, ora şi locul de desfăşurare a probei scrise, sunt :
26.04.2021, ora 11.oo, sediul Primăriei;
3. Data, ora şi locul de desfăşurare a interviului sunt:
29.04.2021, ora 11.oo, sediul Primăriei.

    4. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale
ale concursului, se face prin afişare la sediul şi pe pagina de internet  a Primariei comunei
Aricestii Rahtivani, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei. 

   5. Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie, în termen de cel mult o zi lucratoare de
la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei
scrise şi sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

     6. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul
autorităţii sau instituţiei organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia,
după caz,  imediat după soluţionarea contestaţiilor.

     7. Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa
instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

d) Condiţii necesare ocupării postului
d.1 Condiţii generale :

    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
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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.

d.2 Condiţii specifice:
           - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și
specializări, perfecţionări în domeniul IT;  

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei contractuale, minim 4 ani;
- experiență în mentenanță infrastructură și echipamente IT de minim 3 ani.

 
e) Dosarul de concurs
(1) În vederea participării la concurs, candidaţii depun la sediul Primariei comunei Aricestii

Rahtivani dosarul de concurs care va conţine în mod obligatoriu:
 a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice

organizatoare;
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 solicitate;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

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.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) 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 primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
           5) Formularul de înscriere este pus la dispoziţia candidaţilor prin publicarea sa pe pagina
de internet a Primăriei comunei Ariceştii Rahtivani, respectiv www.comunaaricestiirahtivani.ro in
format deschis, editabil, in cadrul sectiunii CONCURSURI precum si la sediul institutiei in format
letric.

6) Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Ariceştii Rahtivani, comuna
Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, str. Neagoe Basarab, nr. 249, judetul Prahova, tel :
0244380068, fax: 0244380036, email: resurseumane@comunaaricestiirahtivani.ro, persoana de
contact: Mariana-Adriana Gherghina – referent de specialitate in cadrul Compartimentului
Resurse Umane.

                    P R I M A R, SECRETAR GENERAL al COMUNEI,
               Gheorghe ORBU                                        Violeta-Neluța PETCU

Întocmit, 
Referent de specialitate
Mariana-Adriana GHERGHINA
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