
Anunt, 

Primaria comunei Parscov, cu sediul in comuna Parscov, judetul Buzau, organizeaza concurs 

pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe perioada nedeterminata, de ~ef serviciu - in cadrul 

Serviciului public cu personalitate juridica de alimentare cu apa al comunei Parscov denumit ,, 

Consiliul Local Parscov - serviciu apa ,, in conformitate cu art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzator functiilor contractuale ~i a criteriilor de promovare in grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, 

actualizat. 

Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei Parscov, astfel: 

Proba scrisa: 24.04.2019, orele 10,00 

Proba interviu: 30.04.2019, orele 10,00 

Conditii de participare la concurs: 

Conditii generate: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 3 din H.G. nr. 

286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generate de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale ~i a criteriilor de promovare in 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din 

fonduri publice, actualizat. 

Conditii specifice: 

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata 

absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul economic. 

- cuno~tinte ~i aptitudini in utilizarea calculatorului; 

- permis de conducere categoria B; 

-vechime in specialitatea studiilor - nu necesita 

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina, in mod obligatoriu, documentele prevazute la 

art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i se vor depune la sediul Primariei 

comuna Parscov, judetul Buzau, in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, respectiv pana la data de 16.04.2019, orele 16.30. 

Relatii suplimentare privind conditiile de participare la concurs, bibliografia ~i tematica se gasesc 

afi~ate la sediul Primariei Parscov , persoana de contact: Mihai Margareta, sau la telefon 0238/527006, 

incepand cu data de 02.04.2019. 

Actele necesare pentru inscrierea la concursul din data de 24.03.2019 (proba scrisa) 

Art.6 din H.G. nr.286/2011 , actualizata: 
(1) Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine 
urmatoarele documente: 



a) cerere de lnscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice 
organizatoare; (formular de la compartimentul resurse umane) 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; 
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ~i ale altor acte care atesta efectuarea unor 
specializari, precum ~i copiile documentelor care atesta lndeplinirea conditiilor specifice ale postului 
solicitate de autoritatea sau institutia publica; 
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea In munca, In meserie ~i/sau In 
specialitatea studiilor, In copie; 
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca 
incompatibil cu functia pentru care candideaza; 
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel mult 6 luni 
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile 
sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae; 
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate - contine, In clar, numarul, data, numele emitentului ~i 
calitatea acestuia, In formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 
(3) In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, 
care a depus la lnscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are 
obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, eel mai tarziu pana la 
data desf'~urarii primei probe a concursului. 
( 4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b )-d) vor fi prezentate ~i In original In vederea verificarii 
conformitatii copiilor cu acestea. 

Bibliografie pentru postul vacant de ~ef serviciu - funcfie de conducere contractuala in cadrul 
Serviciului alimentare publics cu apa 

1 .. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

2. Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

3. Legea serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare nr. 241/2006 cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

4. Legea nr.4 77 /2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si 
institutiile publice; 

1. Constitutia Romaniei din 1991, republicata 2003 
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