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COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

ANUNŢ
Orasul Hârlău cu sediul in str.Musatini nr.1, loc.Hârlău,jud.Iasi organizează in data de
11.01.2022 ora 10,00 concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta
pe perioadă nedeterminată după cum urmeaza :
Denumirea funcţiei publice de execuţie vacantă:
- referent , clasa III, grad superior în cadrul Serviciul Buget Finante Contabilitate;
Concursul de recrutare consta in 3 etape succesive , dupa cum urmeaza :
a.selectia dosarelor de inscriere ;
b.proba scrisa ;
c.interviul ;
A.
Condiţii de desfăşurare a concursului :
- perioada de depunere a dosarelor 10.12.-29.12.2021( în termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului, termenul se calculeaza conform art.156 ( 1) din HG nr.611/2008, cu
modificarile si completarile ulterioare.
- data și ora organizării probei scrise : 11.01.2022, ora 10,00 ;
- locul organizării probei scrise : sediul Orasului Hârlău, str.Musatini nr.1
B.
Condiţii de participare la concurs :
- Condiții generale, conform art. 465 alin 1 din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ,
- Condiții specifice:
 Studii liceale, respectiv studii medii liceeale, finalizate cu diplomă de bacalaureat ;
 Vechime în specialitatea studiilor absolvite – minim 7 ani;
Interviul se sustine, de regula intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data
sustinerii probei scrise.
Conditiile de participare la concurs, bibliografia si atributiile prevazute in fisa postului sunt afisate
la sediul Orasului Hârlău, jud.Iasi si pe pagina de Internet www.primaria-hirlau.ro
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Orasului Hârlau, jud.Iasi, nr. de telefon 0232720412
/0232720777/int 122 .
IMPORTANT
Modelul orientativ al adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care sa
ateste vechimea în muncă si, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice,
este prevăzut în anexa nr.2D din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările si completările ulterioarea.
Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut, trebuie să cuprină elemente similare
celor prevăzute în anexa nr.2D, menţionată anterior, si care sa rezulte cel putin următoarele
informaţii :funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studilor solicitate pentru ocuparea
acesteia/acestora/, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum si
vechimea în specialitatea studiilor.
1

Adeverinta care atestă starea de sănătatea contine, in clar, numărul data, numele
emintelui şi calitatea acestuia , în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute la art.49 alin.1 lit.c,d,e,f, si g din HG nr.611/2008 se prezintă
in copii legalizate sau însotite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu
originalul de către secretarul comisiei de concurs .
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o decalaratie pe propria răspundere .În acest caz
candiadtul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu
originalul documentului pe tot pacursul desfăsurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora
organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Afişat azi 10.12.2021 ora 09,00 la avizierul si pe site-ul instituţiei www.primariahirlau.ro.
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