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                                                                                    Nr.  1374 din 31.05.2022.        
    

  ANUNȚ

     Primăria comunei Moldoveni, judeţul Ialomiţa, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată
, a funcției publice vacante de inspector , clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Stare Civilă , organizat
în  conformitate cu  art.  618 alin.  1 lit.  b coroborat  cu alin.  2 si  alin.  5  din O.U.G.  nr.  57/2019 privind Codul
administrativ , cu modificările şi completările ulterioare. 

     Calendarul concursului este următorul: 

- proba scrisă va avea loc in  data de  30.06. 2022 ,  ora 10,00, la sediul  instituției  Primăria comunei
Moldoveni, jud. Ialomita, str. Primăriei, nr. 2, iar   interviul se va sustine în maxim 5 zile lucrătoare de
la data sustinerii probei scrise, cel mai târziu   la data de   04.07.2022  ora 10,00  , la sediul institutiei

Condiții de participare la concurs:

Condiții generale:
Fiecare candidat trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019  privind
Codul administrativ:

   a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
   b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
   c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
   d) are capacitate deplina de exercitiu;
   e) este apt din punct de vedere medical sa exercite o functie publica. Atestarea starii de sanatate se face pe baza
de adeverinta medicala eliberata, de catre medicul de familie;
   f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;
   g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
   h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii,
infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei 
infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in 
care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
   i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea 
careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
   j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive 
disciplinare in ultimii 3 ani;
   k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

Condiții specifice:

inspector , clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Stare Civilă 

1. studii universitare de licenta, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in  domeniul Stiintelor Juridice
si /sau Administratiei Publice

2. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:  1 an
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3. Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana

1. Procedura de desfășurare a concursului:

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei  comunei Moldoveni  în termen de 20 de zile  (31.05.2022-
20.06.2022) de  la  data  publicării  anunțului  pe  pagina  de  internet  a  UAT  MOLDOVENI,
www.primariamoldoveni.ro , respectiv, 31.05.2022, si pe site-ul ANFP. 

Persoana de contact : Boraciu Nicoleta     

                                     TEL. 0243 285523

DOSARULUI  DE  ÎNSCRIERE VA CUPRINDE  :

a) formularul  de înscriere   prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr.611 /2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierie funcționarilor publici ;  formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților 
de către secretarul comisiei de concurs.
b) curriculum vitae, model comun european ;
c) copia actului de identitate  ;
d) copiile documentelor de studii, certificatelor  și  altor documente care atestă efectuarea unor specializări și 
perfecționări ;
e) copie a diplomei de master  în domeniul administratiei  publice, management sau in specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice, după caz ;
 f ) copia carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată care să 
ateste vechimea în muncă,  şi după caz  în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice ;
g) cazierul judiciar ;
h) 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 ;
i) declaratia pe propria răspundere sau adeverinta care să ateste  calitatea sau lipsa calității de lucrător al 
Securității sau colaborator al acesteia .
           Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau insoțite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitate  cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 
Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării  concursului se afișează
pe  pagina  de  internet  a  Unitatatii  administrativ-teritoriale  Moldoveni,  jud.  Ialomita  la  site  web
www.primariamoldoveni.ro  

Cu stimă,

PRIMAR COMUNA MOLDOVENI

DUMITRU VICTOR ALEXANDRU  
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