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ANUNT
Primaria comunei Lechinta cu sediul m comuna Lechinta,
str.Independentei, nr.506, organizeaza concurs pentru ocuparea a unui post
vacant de executie de natura contractuala pe perioada nedeterminata, astfel :
-la Cabinetul Medical ~colar Lechinfa;
-1 post vacant de medic specialist medicina generala/medicina de familie,
grad profesional debutant
Conditii generate:
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatul
trebuie sa 1ndeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie
2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor apartinand Spatiului Economic European ~i domiciliul tn Romania;
b) cunoa~te limba romana, scris ~i vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,
atestata pe baza adeverintei medicate eliberate de medicul de familie sau de
unitatile sanitare abilitate;
f) 1ndepline~te conditiile de studii ~i, dupa caz, de vechime sau alte conditii
specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savar~irea unei infractiuni contra
umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu
serviciul, care 1mpiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie
sau a unei infractiuni savar~ite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu
exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Condifii specifice de participare la concurs:
- Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care
participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant se stabilesc, pe baza fi~ei
postului, la propunerea structurilor in al caror stat de functii se afla functia
vacanta.
- Conditiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea
posturilor vacante sau temporar vacante care necesita studii superioare ori studii
superioare de scmta durata se stabilesc in conformitate cu nomenclatoarele
domeniilor ~i specializarilor din invatamantul universitar de lunga durata ~i
scurta durata, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de
licenta ~i specializarilor ~i programelor de studii din cadrul acestora.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-data publicarii anuntului - 23 .06.2022
-perioada de depunere a dosarelor - 10 zile lucratoare de la data publicarii
anunfului 23 .06.2022-06.07 .2022 ;
-selectia dosarelor- 2 zile lucratoare de la termenul limita pentru
depunerea dosarelor : 07 .07 .2022-08.07.2022;
-proba scrisa: 18.07.2022, ora 10,00, la sediul Primariei comunei
Lechinta;
-proba interviu - se va sustine la o data comunicata la afi~area rezultatelor
probei scrise la sediul institutiei;
-contestatiile se pot depune In termen de eel mult o zi lucratoare de la data
afi~arii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afi~arii rezultatului
probei scrise ~i a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator
functiilor contractuale ~i a criteriilor de promovare 111 grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
platit din fonduri publice, pentru 1nscrierea la concurs candidatii vor prezenta un
dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
'
- cerere in care se mentioneza postul pentru care dore~te sa concureze;
-copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea,
potrivit legii, dupa caz;
- copia de pe diploma de licenta ~i certificatul de specialist sau primar
pentru medici, medici denti~ti, farmaci~ti, ~i respectiv adeverinta de confirmare
111 gradul profesional pentru biologi, biochimi~ti sau chimi~ti;
- copie a ce1tificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe
anul 111 curs;
- dovada/i'nscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre
sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d)
sau e), respectiv la art. 628 alin. ( 1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma 111 domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ~i completarile
ulterioare·
'
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut In anexa nr. 3 la
ordin;
- cazierul judiciar;
-certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic
~i neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
- chitanta de plata a taxei de concurs;
Taxa de concurs este de 150 de lei si se achita la casiena Primariei
'
comunei Lechinta.
'
Adeverinta care atesta starea de sanatate confine, 111 clar, numarul, data, numele
emitentului ~i calitatea acestuia, In formatul standard stabilit de Ministerul
Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o dcclaratie pe proprie raspundere ca
nu are antcccdcnte penale ~i daca este declarat admis la selectia dosarelor, acesta
are obligapa de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,
eel mai tarziu pana la data desra~urarii primei probe a concursului.
Copia actului de iclentitate, copiile documentelor de studii ~i carnetul
de munca sau, dupa caz, adeverinfelc care atesta vechimca in spccialitatea
studiilor solicitate ~i vcchimea in munca, vor fi prezentatc ~i in original in
vcderea verificarii conformitafii copiilor cu acestea.
Dosarele de foscriere se depun la sediul Primariei comunei Lechinta,
str.Independentei, nr.506, jud. Bistrita-Nasaud.
Conditii!e de participare la concurs, bibliografia si temalica concursului se
afiseazii la sediul Primiiriei comunei Lechinta.

Primarul comunei Lechinta,
Ing.Florian Romeo-Daniel

