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TECUCI  

Nr. 26392/23.04.2019 

ANUNT 

U.A.T. Municipiul Tecuci organizeaza concurs in data de 06.05.2019 ora 10.00, in vederea 
ocuparii posturilor vacante pe durata deterniinata din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului 

Sansa T - Masuri integrate de educatie , formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua 
si locuire, in cartierul N. Balcescu - Tecuci ,, cod Smis 103078 , contract de finantare PocU nr. 
51401/28.08.2017, respectiv: 

- 	1 post Expert in Implementare si monitorizare pe Activitatea 1 a proiectului - 
Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie: educatia timpurie (de nivel ante-
prescolar si prescolar), invatamant primar si secundar, prin acordarea unor pachete integrate 
- 168 ore/Iuna 

- 	1 post Expert in Implementare si monitorizare pe Activitatea 3 a proiectului - 
Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusive a ocuparii pe cont propriu - 168 
ore/Iuna 

- 	1 post Expert in Implementare si monitorizare pe Activitatile 5 si 6 ale proiectului 
- Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta - 168 
ore/Iuna 

- 1 post Expert dezvoltare durabila - 21 ore/Iuna 
- 1 post Expert comunicare CMAI - 126 ore/Iuna 

Poate participa Ia concursul de ocupare a posturilor vacante mentionate anterior, orice 
persoana care indeplineste urmatoarele conditii generale: 

a) are cetatenia ronaana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
apartinand Spatiului Econoniic European si doaniciliul in Romania 

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 
c) are varsta minima reglementata de prevederile legaie; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit 

cerintelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra 

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in Iegatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea 
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infactiuni savarsite cu intentîe, care ar face-o 
incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.. 

Conditii specifice: 
a). pentru functia de Expert in Implementare si monitorizare (cod ocupatie 241307): 
-studii superioare finalizate - 3 ani 
-experienta profesionala generala - 5 ani 
-experienta profesionala specifica de coordonare resursa umana si monitorizare activitatî sau 

coordonarea de activitati si/sau cunoasterea mecanismului de implementare a proiectelor finantate din 
fonduri europene - 1 ani; 

b). pentru functia de Expert dezvoltare durabila (cod ocupatie 213301); 
- studii superioare in domeniu relevant - 3 ani 
-experienta generala in munca - 5 an.i 
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-experienta specifica in evaluarea impactului social si de mediu - 2 ani 
c). pentru functia de Expert Cojnunicare CMAI (cod ocupatie 243201): 
- studii superioare finalizate cu durata de minim 3 ani 
- experienta generala in munca - 3 ani 
- experienta specifica de Iucru in comunicare/relatii publice - 3 ari 

Componenta dosarului de concurs: 
Pentru inscrierea Ia concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine 

urmatoarele documente: 
a) cerere de inscriere la concurs; 
b) copia actului de identitate sau orice alt docuinent care atesta identitatea, potrivit legii, dupa 

caz; 
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 

specializari, precurn si copiile documentelor care atesta indeplirirea conditiilor specifice ale postului 
solicitat; 

d) carnetul de rnunca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechirnea in rnunca, in ineserie 
si/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 cel inult 6 
luni anterior derularii concursului de catre rnedicul de farnilie al candidatului sau de catre unitatile 
sanitare abilitate; 

g) curriculuxn vitae. 
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, nurnarul, data, numele eniitentului si 

calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 
In cazul documentului prevazut la alin. 1 lit. (e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, 

care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are anteccdente penale, are obligatia 
de a coanpleta dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data 
desfasurarii priinei etape a concursului. 

Actele prevazute Ia alin.. 1 lit. b)-d) vor fl prezentate si in original in vederea veriflcarii 
conforniitatii copiilor cu acestea. 

Concursul se va desfasura Ia sediul U.A.T. Municipiul Tecuci din str. 1 Decembrie 1918 nr. 
66, va consta in 2 (doua) probe astfel: 

Selectia dosarelor - 06.052019 ora 10°° 
Proba interviu - data si ora interviului vor fl coniunicate ulterior 

Dosarele de concurs se vor depuae in perioacla 2304.2019-03.05.2019, la sediul U.A.T. 
Municipiul Tecuci. 

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, Coinp. Resurse 
Umane, SSM persoana de contat - Consilier superior - Arhip Rodica tel. 03723641 1 1. 


