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ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA                             

COMUNA VISINA 

PRIMAR 

ANEXA I LA DISPOZITIA NR. 223/14.11.2016 

 

ANUNT 

 

Primaria Comunei Visina, judetul Dambovita, cu sediul in Comuna Visina, str. 

Mihai Viteazu, nr. 29, anunță organizarea in data de 15.12.2016 orele 10.00 a 

concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata a  postului contractual de 

executie  vacant de invatator/educator si postului contractual de executie  vacant pe 

durata nedeterminata de psiholog din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Visina 

 

1. Postul contractual de executie vacant pe durata nedeterminata de 

educator/invatator-debutant in cadrul Centrului de zi pentru copii din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Visina, judetul 

Dambovita.                           

A-Conditii generale de participare la concurs: 

-in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de 

promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar platiti din fonduri publice. 

a)   are cetatenia romana,cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 

a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 

b)  cunoaste limba romana,scris si vorbit; 

c)  are varsta minima reglementata de prevederile legale; 

d)  are capacitatea deplina de exercitiu; 

e)  are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, 

atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile 

sanitare abilitate; 

f)  indeplineste conditiile de studii si,dupa caz,de vechime sau ale conditii 

specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; 

g)  nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra 

umanitatii,contra statului ori contra autoritatii,de serviciu sau in legatura cu 

serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a 

unei infractiuni savarsite cu intentie,care ar face-o incompatibila cu exercitarea 

functiei,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. 
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B-Conditii specifice de participare la concurs: 

a. Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare 

de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintele 

educatiei; 

b. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate eliberata de un cabinet 

medical specializat din care sa reiasa  ca poate desfasura activitati in colectivitati de 

copii; 

c. Aviz psihologic  

2. Postul contractual de executie vacant pe durata nedeterminata de psiholog-

debutant in cadrul Centrului de zi pentru copii din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Visina, judetul Dambovita.                           

A-Conditii generale de participare la concurs: 

-in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de 

promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar platiti din fonduri publice. 

a)   are cetatenia romana,cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 

a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 

b)  cunoaste limba romana,scris si vorbit; 

c)  are varsta minima reglementata de prevederile legale; 

d)  are capacitatea deplina de exercitiu; 

e)  are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, 

atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile 

sanitare abilitate; 

f)  indeplineste conditiile de studii si,dupa caz,de vechime sau ale conditii 

specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; 

g)  nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra 

umanitatii,contra statului ori contra autoritatii,de serviciu sau in legatura cu 

serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a 

unei infractiuni savarsite cu intentie,care ar face-o incompatibila cu exercitarea 

functiei,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. 

 

B-Conditii specifice de participare la concurs: 

a. Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare 

de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintele 

psihologiei; 

b. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate eliberata de un cabinet 

medical specializat din care sa reiasa  ca poate desfasura activitati in colectivitati de 

copii; 
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c. Aviz psihologic  

 

 

Concursul constă în: 

- selectia dosarelor; 

- sutinere proba scrisa; 

- sutinerea interviului. 

 pentru posturile mentionate mai sus concursul se desfasoara dupa urmatorul 

calendar : 

- publicarea concursului- 21.11.2016 

- depunerea dosarelor pana la data de- 06.12.2016; ora 16.00 

- selectia dosarelor participantilor la concurs-08.12.2016; 

- afisarea rezultatelor- 09.012.2016, orele 16.00; 

- depunerea contestatiilor la selectia dosarelor pana la- 12.12.2016 orele 16.00; 

- afisarea rezultatelor finale dupa contestatii- 13.12.2016 orele 16.00; 

- sustinerea probei scrise – 15.12.2016 orele 10.00; 

- afisarea rezultatelor la proba scrisa- 15.12.2016 orele 16.00; 

- depunerea contestatiilor la proba scrisa pana la- 16.12.2016-orele 16.00; 

- afisarea rezultatelor contestatiilor la proba scrisa- 19.12.2016 orele 16.00; 

- sustinerea interviului- 20.12.2016 orele 10.00; 

- afisarea rezultatelor la interviu- 20.12.2016 orele 14.00; 

- depunere contestatii la interviu pana la- 21.12.2016-orele 16.00; 

-comunicarea rezultatelor contestatiilor la interviu- 22.12.2016-orele 16.00; 

- afisarea rezultatelor finale- 23.12.2016 orele 10.00 

 

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va 

contine urmatoarele documente: 

Componenta dosarului de concurs  : 

1. Opis. 

2. Cerere de inscriere la concurs  adresata Primarului  Comunei – conform 

modelului pe care il gasiti la secretarul  comisiei de concurs ,(doamna Ilie Luminita) 

3. Cazier judiciar; 

4. Copie act de identitate sau orice alt document care  atesta identitatea,potrivit 

legii , dupa caz, 

 5.In cazul in care candidatul si-a schimbat numele , se solicita copii legalizate 

dupa documentele care atesta  schimbarea numelui – certificat de casatorie  sau dovada 

schimbarii numelui  ,  

6. Copii dupa documentele care sa  ateste nivelul  studiilor  si a altor acte care 

atesta efectuarea  unor specializari, copiile documentelor care sa ateste  indeplinirea 

conditiilor specifice  pentru postul pentru care candidatul i-si depune dosarul , 
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7. Copia  carnetului de munca, sau dupa caz o adeverinta  in original care sa 

ateste vechimea in munca , in meserie si / sau in specialitatea studiilor si copie conform 

cu originalul  dupa ultimul contract individual de munca  , 

8. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate fizica si psihica. 

9. aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele 

concluzii: APT PSIHOLOGIC 

10. Curiculum vitae in format European  care sa ateste locurile de munca in care 

a mai frecventat  si studiile de specialitate  in format European 

NOTA: 

 adeverinta medicala care atesta starea de sanatate contine,in clar,numarul,data, 

numele emitentului si calitatea acestuia,in formatul standard stabilit de 

Ministerul Sanatatii; 

 VA RUGAM SA ARANJATI DOCUMENTELE IN DOSAR  CONFORM 

ORDINII MENTIONATE  MAI SUS SI SA VA ASIGURATI  CA AVETI DEPUSE 

TOATE  DOCUMENTELE PENTRU A PUTEA SA TRECETI  DE PRIMA 

ETAPA DE VERIFICARE  A DOSARELOR   

 

Concursul se organizeaza la sediul Primariei Comunei Visina, judetul 

Dambovita astfel: 

1.- Proba scrisa 15.12.2016 orele 10.00; 

2.- Interviul- 20.12.2016 orele 10.00; 

Dosarele se depun la Primaria Comunei Visina  – pana cel tarziu la data de: 

06.12.2016; ora 16.00 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Visina – secretar 

comisie de concurs-ILIE LUMINITA, sau la telefon 0245725064. 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR                                                                AVIZAT DE LEGALITATE 

ING. ISTRARE JEAN-AURELIAN                                           SECRETAR 

                                                                                    Jr. SULTANA STEFAN 
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ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA VISINA 

PRIMAR 

      ANEXA II LA DISPOZITIA NR. 223/14.11.2016 

 

BIBLIOGRAFIE 
privind concursul pentru ocuparea pe durata nedeterminata a, postului 

contractual de executie  vacant de invatator/educator si postului contractual de executie  

vacant pe durata nedeterminata de psiholog din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Visina 

 

 

1. Postul contractual de executie vacant pe durata nedeterminata de 

psiholog- in cadrul Centrului de zi pentru copii din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Visina, judetul Dambovita.    

 1.Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,( Atributiile  Consilului Local , 

Functionarea Consilului Local , Primarul  si Viceprimarul  si Institutiile , serviciile 

publice de interes local si aparatul de specialitate al primarului ) cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

2. Legea nr. 477 /2004 privind  Codul de conduita a personalului contractual din 

autoritatiile si institutiile publice;    

3. Introducere in psihologie Mielu Zlate . Ed Polirom 2000 - Cap III. Metoda si 

metodologie in psihologie. 

4. Psihologia copilului si adolescentului Anca Munteanu Ed. Augusta – Timisoara 

2003 

5. Psihologia Varstelor - Ciclurile varstelor Ursula Schiopu , Emil Yerza -8d,. 

Didactica si pedagogica Bucuresti 1997. 

6 . Cursa cu obstacole a dezvoltarii umane - Iolanda Mitrofan ed Polirom 2003-Cap. 

III Tulburarile psihice la copil. 

 

 2. Postul contractual de executie vacant pe durata nedeterminata de 

educator/invatator- in cadrul Centrului de zi pentru copii din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Visina, judetul Dambovita.                           

1.Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,( Atributiile  Consilului Local , 

Functionarea Consilului Local , Primarul  si Viceprimarul  si Institutiile , serviciile 

publice de interes local si aparatul de specialitate al primarului ) cu modificarile si 

completarile ulterioare; 



PRIMARIA COMUNEI VISINA 
 

 Page 6 
 

2. Legea nr. 477 /2004 privind  Codul de conduita a personalului contractual din 

autoritatiile si institutiile publice; 

3. Legea nr. 1/2011 a educației naționale, republicată; 

4. Legea 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale; 

5. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului; 

6. Hotararea Guvernului nr. 1149/2002  pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale. 

NOTA: 

 Se vor avea in vedere republicarile, modificarile si completarile ulterioare ale 

tuturor actelor legislative.  

 

         PRIMAR                                                      AVIZAT DE LEGALITATE 

ING. ISTRARE JEAN-AURELIAN                                    SECRETAR 

                                                                                      Jr. SULTANA STEFAN 

 

 

 


