Nr. 2596/Dos. X/A/a/10.02.2017

PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE
Str. RevoluŃiei nr. 1-3, Târgovişte
A N U N łĂ
organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcŃiei publice de conducere :
Director executiv adjunct al DirecŃiei Managementul Proiectelor din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului municipiului Târgovişte

CONDIłII GENERALE: conform art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
CONDIłII SPECIFICE:
- studii universitare de licenŃă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenŃă sau echivalentă în domeniul fundamental, stabilit conform HG nr.
575/2015, ştiinŃe sociale, ramurile de ştiinŃă:
a) ştiinŃe juridice,
b) ştiinŃe administrative (specializarea : administraŃie publică sau administraŃie
europeană),
c) ştiinŃe economice (specializarea : economie generală sau management)
- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraŃiei publice, management
ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice
- minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice
- cunostinŃe operare calculator: - nivel avansat, dovedit cu înscrisuri
- cunoaşterea unei limbi străine: nivel avansat, dovedit cu înscrisuri
- perfecŃionări/specializări: manager de proiect, dovedit cu înscrisuri
- competenŃă managerială (cunoştinŃe de management, calităŃi şi aptitudini manageriale):
abilităŃi în gestionarea şi managementul proiectelor cu fonduri europene, dovedite prin
implicarea în cel puŃin un proiect implementat
- abilităŃi, calităŃi şi aptitudini necesare:
*capacitate de analiză şi sinteză
*capacitate de comunicare
*capacitate de autoperfecŃionare şi de valorificare a experienŃei dobândite
- cerinŃe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiŃii
•
•
•
•
•
•
•

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
formularul de înscriere;
copia actului de identitate;
copiile 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.

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 (01.03.2017)
DATA CONCURSULUI:
- 15 martie 2017 orele 10:00 - proba scrisă
- 17 martie 2017 orele 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
BIBLIOGRAFIA :
1. Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
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
4. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificările şi completările
ulterioare;
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările
şi completările ulterioare;
6. Hotărârea nr. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepŃie a lucrărilor de
construcŃii şi instalaŃii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Hotărârea nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanŃate
din fonduri publice
8. Legea nr. 98/2016, privind achiziŃiile publice;
9. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică/acordului cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziŃiile publice;

