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Nr. 11644 din 24.10.2022       

ANUNT 

PRIMARIA ORASULUI RACARI 
organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a 3 posturi 

contractuale  vacante de Inspector de specialitate-debutant, in cadrul  
compartimentului Management si accesare proiecte europene 

 
Concursul se va organiza la sediul Primariei orasului Racari, judetul Dambovita 

si va  consta din 3 etape succesive, respeciv -  selectia dosarelor de inscriere, proba 
scrisa si interviul. 

 
Concursul de recrutare va avea loc in data de 29.11.2022, ora 10.00- proba 

scrisa, iar  interviul se va sustine in data de 29.11.2022, ora 14.00. 
Conditii specifice si generale prevazute in fisa postului.  
Durata -  determinata,  pe perioada implementarii proiectelor finantate din fonduri 

europene. 
Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalente 

in  domeniul juridic/administratie publica/economic. 
 
Vechimea in specialitatea studiilor: - 
Conditiile generale: prevazute la art 3 din HGR 286/2011 cu modificarile si 

completarile ulterioare 
 
Conditii necesare ocuparii postului: 

a) are cetatenia romana, 
b) are varsta minima  reglementata de prevederile Iegale; 
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c) are capacitate deplina de exercitiu; 
d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata 
pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare 
abilitate; 
f) indeplineste conditiile de studii.   
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea  unei infractiuni contra umanitatii, 
contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul.   
 

Depunerea dosarelor de inscriere se va face in termen de 10 zile  de la publicarea 
anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a la sediul Primariei orasului 
Racari, str Ana Ipatescu, nr 155, judetul Dambovita, respectiv pana la data de 
09.11.2022, ora 16,00 la sediul Primariei orasului Racari,  la registratura institutiei.    
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine 
urmatoarele documente : 

 
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului   institutiei publice 
organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea,   
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta 
efectuarea unor specializari. 
d) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu 
cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului 
sau de catre unitatile sanitare abilitate; 
e) curriculum vitae. 
 
  Relatii suplimentare la sediul Primariei Racari, telefon/fax 
0245658611/0245658070,  email contact@primariaracari.ro,  str Ana Ipatescu, nr 155, 
judetul Dambovita.  
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constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor 
europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, modificările și 
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