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U.A.T. Municipiul Tecuci organizeaz ă concurs în perioada: 03. 1 1 -2() 1 7, ora l 000proba scrisai 07.1 1.2017 ora 10,00 —interviul, in vederea ocuparii posturilor contractualc
vacante pe durata determinanta, in cadrul proiectului ,,Sansa T - Masuri inlegraie de educaiie,
Jormare proJsionala, ocunare, asislenta sociala continua si locuire, in cartierul N. Bafcescu Tecuci , respectiv:
1 post Expert Egalitate de Sanse
1 post Expert Dezvoltare Durabila
2 posturi Experti Implementare si Monitorizare
i post Expert PR
1 post Expert Recrutare Grup Tinta

.

Condiţii generalc:
a) are cet ăţenia română , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europerie sau a statelor
apartinand Spaţiului Economic European si domiciliul in România;
b) cunoate limba român ă, scris si vorbit;
c) are vârsta minim ă reglementat ă de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exerci ţiu;
e) are o stare de s ănătate corespunz ătoare postului pentru care candideaz ă, atestat ă pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unita ţile sanitare abilitate;
f) îndep1inete condi ţiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte condi ţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarirea unei infrac ţiuni contra umanitaţii, contra
statului ori contra autorita ţii, de serviciu sau în Iegatur ă cu serviciul, care împiedic ă înfaptuirea
justi ţ iei, de fals ori a unor fapte de corup ţie sau a unei inflactţuni săvârite cu intenţie, care ar
Facc-o incompatibilă cu exercitarea func ţiei, cu exceptia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru postul vacaut de Expert Egalitate de Sanse:
studii superioare finalizate;
experienta generala in rnunca de minim 4 ani;
experienta specifica de lucru in domeniul resurselor/incluziunii
sociale/egalitatii de sanse de minim 2 ani;
limba engleza- nivel minirn A2;
Condiţii specifice pentru postul vacant de Expert Dezvoltare Durabila:
- studii superioare de scurta durata;
- experienta generala in munca de n3inirn 5 ani;
- experienta specifica in evaluarea impactului social si de mediu de minirn 2 ani;
- lirnba engleza - nivel rninirn B 1;
Condiţii specifice pentrn postul vacanf de Expert Iinpleirientare si Monitorizarc:
- studii superioare finalizate;
- experienta specifica in coordonarea de activitati si cunoasterea rnecanisrnnlui de
impieinentare a proiect c]or finanate din forciuri europene de minini ] an:
- experienta gcnera1a in rnunca de ininini 5 aui;
- lirnba engleza - nivci rninim A2;
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Condi ţii spccifice peritru 1)ostul vacant de ExpertRccrutare Grup Tinta:
- Studii superioare finaiizate;
- Experienta generaia in munca de rninirn 3 ani;
- Experienta Specifica in dorneniul resurselor umane sau activitati sociale de minim 1
an;
- Limba engleza - nivel minim A 1;
DOSARUL DE CONCURS:
cerere de înscriere la concurs;
copia actului de identitate;
copiile docurnentelor care s ă ateste nivelul studiilor;
copia carnetului de munca / adeverin ţă care s ă ateste vechimea în munc ă;
cazier,
judiciar;
adeverinţă medical ă care să ateste starea de s ănătate corespunz ătoare eliberat ă cu cel mult 6 luni
anterior derul ării concursului de c ătre medicul de familie al candidatului sau de c ătre unităţile
sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Actele prevazute la lit.b) ,c), d) vor fi prezcntatc si îri original în vcdcrea verific ării conformităţii
copiilor cu acestea.
Concursul se va desfăşura la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci ,din Tecuci ,str. 1 Decembrie 1918
,nr.66 , astfel:
- proba scris ă în data de 03.11.2017, ora 1 0°
- interviu în data de 07.11.2017, ora 1000
Dosarele de concurs se vor depune în perioada 12.10.2017-25.10.2017 , pân ă la orele 15°° la
sediul UAT Municipiul Tecuci ,din Tecuci ,str. 1 Decembrie 1918 rir.66
Relaţii suplimentare se pot ob ţine de la sediul UAT Municipiul Tecuci ,din Tecuci , str. 1
Decembrie 1918 nr.66 ,tel. 03723641 11 , persoana de contact Arhip Rodica.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Primar,
Catalin Constantiu Hurdubae

Bibliografie Expert Egaiitate cie San.se
1 .Ghidul solicitantului - Conditii Specifice 4.2 - Reducerea saraciei in cornunitatile
rnarginalizate non-rome.
2. O.G. 137/2000 Privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare, republicata.Ordonanta nr. 1 3 7/2000 republicata 2014
3 .Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice.
4.Legea 53/2003 Actualizata - Codul Muncii.
5.Manualul Beneficiarului Prograrnul Operational Capital Uman 2016-2020, axele
prioritare 1 -6.
6.Strategia na ţional ă în dorneniul egalităţii de sanse între fernei

si bărbaţi pentru

perioada 2014-201 7
7. Ghidul ,,Orientări privind accesarea finan ţărilor în cadrul Programului
Operaţional Capital Urnan 2014-2020.

Primar,
Catalin Constantin Hurdubae
ri

Bibliografie Expert Dezvoltare Durabila:

1. Ghidul solicitantului - Conditii Specifice 4.2 - Reducerea saraciei in
cornunitatile rnarginalizate non-rorne;
2. Legea Administratiei publice 2 1 5/200 1 actualizata;
3. Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Rornaniei - Orizonturi
20 1 3-2020-2030;
4. Ghidul ,,Orientări privind accesarea finan ţărilor în cadrul Prograrnului
Operaţional Capital Urnan 20 1 4-2020.
5. Ghid privind integrarea ternelor orizontale în cadrul proiectelor finan ţate din
Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020 - Partea a II-a Dezvoltare Durabila.
6. Legea nr. 477/2004 privind Codul cle conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice;
7. Legea 53/2003 Actualizata - Codul Muncii;
8 Manualul Beneficiarului Programul Operational Capital Uman 20 1 6-2020,
axele prioritare 1 -6.

Bibliografie: Expert lnipleinentare si Monitorizare

1 .Ghidul solicitantului Conditii specifice 4.2 - Reducerea saraciei in
coni unitatile rnarginalizate non-rorne
2.Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabil ă a României Orizonturi 20132020-203 0
3 .Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice.
4.1-egea 5312003 Actualizata - Codul Muncii.
5. Manualul Beneficiarului Prograrnul Operational Capital Uman 2016-2020,
axele prioritare 1-6.
6 Ghidul ,,Orient ări privind accesarea finan ţărilor în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Primar,
Catalin Constantin Hurdubae

Bibliografie Expert PR
Ghidul solicitantului - Conditii Specifice 4.2 - Reducerea saraciei in
cornunitatile marginalizate non-rome;
2. Orientări privind accesarea finan ţărilor în cadrul Programului Opera ţional
Capital Uman 2014-2020
3. Legea 544/2001 actualizata 2016, privind liberul acces la informatiile de
interes public;
4. Legea nr. 52/2003 privind transparen ţa decizională în administraţia publică;
5. Instrumente structurale 2014-2020 în România: Manual de identitate vizual ă
6. Legea nr. 677 din 2001
7. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice.
S. Legea 53/2003 Actualizata - Codul Muncii;
9. Manualul Beneficiarului Programul Operational Capital Uman 20 1 6-2020,
axele prioritare 1 -6.

Bibliografie Expert 1ecuta re G rup Tinta
1. Ghidul solicitantului - Conditii specifce 4.2 - Reducerea saraciei in
cornunitatile rnarginalizate non-rorne
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice.
3. Legea 53/2003 Actualizata - Codul Muncii.
4. Manualul Beneficiarului Programul Operational Capital Uman 20 16-2020,
axele prioritare 1 -6.
5. Legea nr. 677 din 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
6. Ghidul ,,Orientări privind accesarea finan ţărilor în cadrul Programului
Operaţional Capital Urnan 20 1 4-2020.

Primar,
Catalin Constantin Hurdubae

