
Primăria oraș Hârșova 

Jud. Constanța 

Cod Fiscal- 7453165 

 Nr.15047/03.09.2020  

A N U N Ț 

 

Primăria Oraș Hârșova cu sediul în localitatea Hârșova, str. Piața 1 

Decembrie 1918, nr. 1, județul Constanta, organizează concurs  pentru ocuparea 

unui post contractual  vacant, conform HG 286/2011, dupa cum urmează: 

    Infirmieră – Creșa de Copii 

 Condiții de participare speciale : 

- Nivelul studiilor: studii medii; 

- Cursuri de infirmieră ; 

- Vechime în muncă: minimum10 ani ; 

 Pentru a participa la concursul organizat în vederea  ocupării  postului 

contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin 

H.G. nr. 286 / 2011, cu modificările și completările ulterioare:  

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 

a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de 

unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 

serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie 

sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 



Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

- 23.09. 2020 - termenul limita pentru depunerea dosarelor; 

- 29. 09. 2020- proba scrisă  ora 11,00 ; 

- 01. 10. 2020 - interviu ora 11.00 ;  

Bibliografia de concurs: 

Legea nr. 263/2007- Privind  înființarea organizarea și funcționarea 

creșelor; 

Legea nr, 319/2006- Securitatea și sănatatea în muncă: 

Ordinul MS nr. 1456/2020 – pentru aprobarea Normelor de igienă din 

unitățile pentru ocrotirea ,  educarea, odihna și recrearea copiilor  și tinerilor; 

 

Documente  înscrierela concursul de recrutare:                         

  

a) Cerere de înscriere pentru participare concurs;  

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă 

efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator 

pentru perioada lucrată – numar pagini;  

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu 

cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 

candidatului; 

g) cazierul judiciar; 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau 

însoţite de   documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu 

originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

     Relații suplimentare la Compartimentul Resurse Umane din cadrul 

Primăriei Oraș Hârsova , Piața 1 Decembrie 1918 , nr. 1 la telefon 0241870300 int. 

123 ,CF-7453165. Persoană de contact – Dobre Georgeta. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


