PRIMARIA ORASULUI FIERBINTI TARG
Orasul FIERBINTI TARG, Judeţul IALOMITA
Tel:0243/280038 ; Tel/ Fax : 0243/280005
CIF: 4428060
e-mail: primariafierbinti@yahoo.com

ANUNȚ
Primăria orasului Fierbinti-Targ, cu sediul în oras Fierbinti-Targ, strada Calea Bucuresti nr.18,
Județul Ialomita organizează, la sediul instituției, în data de 24.07.2017, ora 10,00 si 26.07.2017, ora
10,00 concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminata, a funcției publice vacante:
Serviciul public comunitar de evidenta persoanelor-Comp. Evidenta persoanei
1 post referent, clasa III, grad profesional superior
Conditii de participare la concurs:
- condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată;
- condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
- pregatire de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat,
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 9 ani
- cunoştinţe de operare / procesare pe calculator în Word şi Excel – nivel mediu
Condiţiile generale de participare:
- cetăţenie română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- vârstă minimă: 18 ani împliniţi;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de
examen medical de specialitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
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 publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu a fost destituit 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
Actele prevăzute la art.49 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată. Vechimea în muncă şi/sau în specialitatea
studiilor dobândită după data de 01.01.2011 va fi atestată prin adeverinţe care vor avea formatul
standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 1972 / 17.01.2013.
,,ART. 49 (1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine
în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după
caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa 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;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie
politică.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În
acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de
concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5
zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea
neemiterii actului administrativ de numire.
(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din
cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.”
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei orasului Fierbinti-Targ astfel:
Proba scrisă 24.07.2017- ora 10.00
Interviu 26.07.2017 - ora 10.00
Dosarele de înscriere se prezintă in dosar de plastic cu şina, împreună cu documentele originale si se
depun la sediul primariei in intervalul 24.06.2017-14.07.2017 ora 16.00. Informaţii suplimentare la
telefon 0243280038 –consilier Damian Georgiana.
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