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ANUN Ţ  

În conformitate cu prevederile art. 464, art. 617 alin (2) şi art. 618 alin. (1) lit. b) din Codul 
Administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările i completările ulterioare, prevederile 
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările i completările ulterioare, precum i ale art. II din Legea nr. 
203/2020 pentru modificarea i completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenţă  a Persoanelor Tecuci organizează  la sediul instituţiei din mun. Tecuci, str. Elena Doamna, 
nr. 1, 1n 	du(a de 	20.1 2.202 1 , ora- 	proba scrisă  a concursu1de recrutare -pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacantă  de consilier, clasa I, grad profesional debutant, la 
Compartimentul Ghişeu Unic, din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă  a 
Persoanelor Tecuci. 

in vederea -participării la concurs i a ocupării funcţiei publice, candidaţii trebuie să  
indeplinească  următoarele condiţii generale şi specifice: 

Conliţiile generale conform prevederilor art. 465 alin (1) coroborate cu cele ale art. 613 din 
Codul Administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/201 9: 

a) are cetăţenia. română  şi domiciliul in România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimum 18 ani impliniţi; 
d) are capacitate deplină  de exerciţiu; 
e) este apt din punct de vedere medical i psihologic să  exercite o funcţie publică. Atestarea 

stării de sănătate se face pe bază  de examen medical de specialitate, de către medicul de 
familie; 

f) Indeplineşte -condiţiile de studii i vechime in specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea 
funcţiei publice; 

g) indeplşineşte -condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru oCuParea funcţiei publice; 
h) nu a fost condamnată  pentru săvârşirea unei infracţiuni _contra umanităţii, contra statuhU sau 

contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care impiedică  
infaptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o 
incompatibilă  cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei in care a intervenit 
reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică  sau de a exercita profesia ori 
activitatea în executarea cărcia a săvârsit fapta, prin hotărâre judecătorească  definitivă_în 
condiţiile legii; 

j) nu a fost destituită  dintr-o funcţie publică  sau nu i-a incetat contractul individual de muncă  
pentru InOtive disciplinare in ultinni 3 ani; 

k) nu a fost luerător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de iegisiaţia 
specifică. 



Condiţu specifice:  

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in specializarea 
ştiinţe juridice/drept sau administrative 
vechime in specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice — 0 ani. 

Durata timpului de muncă este durată normală, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

Concursul va consta in 3 etape succesive, după cum unnează: 

- selecţia dosarelor de inscriere — rezultatul se va afişa in termen de 5 zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de depunere a dosarelor; 

- proba scrisă: in data de 20.12.2021, ora 10:00; 
- interviul: data şi ora susţinerii interviului vor fi afişate după afişarea rezultatelor la proba 

scrisă. 

in vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs in termen de 20 
de zile de la data afişării prezentului anunţ, respeciv In perioada 18.11.2021 — 07.12.2021, la 
sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tecuci, care trebuie să 
conţină, in mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 i anume: 

a) formularul de Inscriere; 
b) curriculum vitae, modelul comun european; 
c) copia actului de identitate; 
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor i altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări i perfecţionări; 
e) copia carnetului de muncă i a adeverinţei (model orientativ la Anexa 2D din H.G. nr. 

-6-11/2008) eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea in muncă 
in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice; 

f) adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul de familie_al candidatului i aviz psihologic; 

g) cazierul judiciar; 
h) declaraţia pe proprie răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de 

inscriere, sau adeverinţă care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator 
al acesteia, in condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 

Bibliografia, tematica i atribuţiile fişei postului aferente funcţiei publice de execuţie vacantă de 
consilier. clasa I, grad profesional debutant se vor afişa odată cu prezentul anunţ la sediul Serviciului 
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tecuci i pe pagina de internet a Primăriei 
municipiului Tecuci, la seeţiunea Evidenţa Persoanelor. 

= = 	Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine in clar, numărul, data, numele emitentului 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministerului sănătăţii. Pentru candidaţii 
cu dizabilităţi, în situaţia de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie 
insoţită de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in condiţiile legii. 

Copiile de pe actele solicitate se prezintă in format legalizat sau insoţite de documentele 
originale. care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

Relaţii suplimentare se pot obtine la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Tecuci. din mun. Tecuci, str. Elena Doamna, nr. 1, telefon 0236/817444, persoană de 
contact dna Munteanu Carmen — consilier asistent in cadrul Servicifflui Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor Tecuci. 
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