
ANUNŢ

Primăria Comunei J eb el, judeţul Timiş organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

I. Administrator patrimoniu -  la cresa cu program prelungit;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării 
funcţiei contractuale sunt:

• Domiciliul stabil în comuna Jebel;
• Cetăţenia româna;
. Competenţe digitale CERŢIFICATE -  Operator P.C. WINDOWS; MS-OFFICE 

ZP: (Word, Excel, Access, powerpoint); F-PROT: WINZIP; WINRAR; NETWORKS; 
INTERNET.

.  Competenţe CERTIFICATE -  CONTABILITATE COMPUTERIZATĂ;
• Disponibilitate la program flexibil de lucru;
• Disponibilitate pentru desfăşurarea de activităţi în week-end;
• Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul;
• Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
• Spirit organizatoric;
• Capaciatatea de gestionare a timpului şi a priorităţilor.
• Nivelul studiilor -  administrator patrimoniu -  studii absolvite cu diploma de 

bacalaureat;
• Vechimea în muncă necesară ocupării postului -  minimum 9 ani.

Constituie un avantaj posesia permisului de conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 09. septembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
- 09. septembrie 2019, ora 13.00: proba interviu.

Data limită până Ia care candidaţii vor putea depune actele pentru  dosarul de concurs 
este 29 august 2019, la sediul Prim ăriei Comunei Jebel.

Program  de depunere a dosarelor : 10.08,2019-29.08.2019 , orele 9-13.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va 
conţine următoarele documente:

1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei 
publice organizatoare;

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz;

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;



6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate;

7. Curriculum vitae

BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ 
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

1.- LEGEA nr.22/1969, modificată şi completata prin Legea 54/1994 privind angajarea 
gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea agenţilor 
economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
2.- LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, actualizată;
3.- HG 2139/2004 pentru clasificarea si durata normal de funcţionarea mijloacelor fixe
4.- Hotărârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;

II. Femeie de servici -  la cresa cu program prelungit.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării 
funcţiei contractuale sunt:

• Domiciliul stabil în comuna Jebel;
• Cetăţenie română, cu vârsta de cel puţin 18 ani;
• Disponibilitate la program flexibil de lucru, inclusiv în week-end, când sunt activităţi;
• Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul inclusiv cu minorii;
• Spirit organizatoric;
• Nivelul studiilor -  generale;
• Vechimea în muncă necesară ocupării postului -  minimum 2 ani.
• Apt medical pentru postul de femeie de servici;
• Cazier judiciar - Fără antecedente penale;

Concursul se va organiza conform calendarului urm ător:
- 09. septembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
- 09. septembrie 2019, ora 13.00: proba interviu.

Data limită pâna la care candidaţii vor putea depune actele pentru  dosarul de concurs 
este 29 august 2019, Ia sediul Prim ăriei Comunei Jebel.

Program  de depunere a dosarelor : 10.08.2019 -  29.08.2019 , orele 9-13.

Bibliografie:
Legea n r.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
O rdinul nr.261/2007 privind curăţarea, dezinfecţia, utilizarea produselor igienico-
sanitare.

Condiţiile pentru înscrierea la concurs sunt identice cu cele prevăzute la punctul nr. I. din 
anunţ.

Reprezentant legal,


