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A N U N Ț 
privind  organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante 

de REFERENT  în cadrul Compartimentului „ relatii cu publicul,reprezentare si promovare” 
 
 
 
 Instituția Comuna Valea Doftanei , cu sediul în Valea Doftanei , sat Teșila , str.Calea 
Doftanei, nr. 156, județul Prahova , organizează concurs  pentru ocupare post contractual vacant 
de referent din cadrul Compartimentului „relatii cu publicul,reprezentare si promovare” 
 Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Valea Doftanei în data de 
06.06.2018,ora 10.00-proba scrisă și 08.06.2018,ora 10.00- interviul. 
 Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 25.05.2018 , ora 14.00 la 
registratura Primăriei comunei Valea Doftanei și vor conține obligatoriu documentele prevăzute 
la art.6 din HG 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare in grade profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice , și anume: 
  

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții de participare: 
  

Condiții generale:  
- Are cetățenie română,cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor apartinând Spațiului Economic European și domiciliul in România; 
- Cunoaște  limba română scris și vorbit; 
- Are  capacitate deplină de exercițiu; 
- Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale 
- Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,atestată pe 

baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare 
abilitate; 

- Indeplinește condițiile de studii și , după caz,de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

- Nu a fost condamnată definitiv  pentru săvârșirea unor infracțiuni contra 
umanității,contra statului sau contra autorității,de serviciu sau în legătură cu 
serviciul,care împiedică infăptuirea justiției,de fals ori a unor fapte de corupție sau a 
unei infracțiuni săvârșite cu intenție ,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcției ,cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;      

 
 



 
Condiții specifice:  

- studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: nu este cazul 

  
Relații suplimentare despre condiții de participare , bibliografia și conținutul dosarului de 

concurs se pot obține la sediul Primăriei comunei Valea Doftanei si la numerele de telefon 
0244365367-int. 15 şi 0760665573. 
 

PRIMAR, 
Lucian Vileford Costea 

 
 
 
 

 
 
 


