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ANUNŢ
Primăria comunei Drăgăneşti Vlaşca organizează concurs în vederea ocupării funcţiei publice vacante de referent
clasa III, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Drăgăneşti Vlaşca.
Concursul va avea loc la sediul primariei Drăgăneşti Vlaşca şi se va desfăşura după cum urmează:
 selecţia dosarelor de înscriere la concurs, va avea loc în data de 14.05.2018, ora 900;
 proba scrisă, se va susţine în data de 21.05.2018, începând cu ora 900;
 interviul, se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Pentru a participa la concurs, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
 are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 are capacitate deplină de exerciţiu;
 are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 are studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra
autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals
ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive
disciplinare în ultimii 7 ani;
 nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Dosarul de înscriere la concurs se poate depune la sediul Primăriei comunei Drăgăneşti Vlaşca, la secretarul
comisiei de concurs, până la data de 07.05.2018, ora 1600 şi va conţine, în mod obligatoriu:
a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3, la H.G.R. nr.611/2008, cu modificările şi completările
ulterioare;
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, care
să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
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;
h)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al
Securităţii sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe actele menționate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0247/440.357.

În continuare, anexăm bibliografia de studiu aferentă:
1. Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999, privind statutul functionarilor publici, republicată2, cu modificările și completările
ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Constituția României, republicată;
5. Legea nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completările ulterioare;
6. H.G.R. nr. 585/2002, pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în
România, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 182/2002, privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.
8. O.G. 41/2003, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
9. O.G. 27/2007, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
10. O.G. 84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
11. O.G. 97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0247/440.357.
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