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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 
Tel./fax: 0232/292438 

e-mail: primariaraducaneni@yahoo.com; www.comunaraducaneni.ro  

Nr.5698 /RG/09.09.2016 

 

A N U N Ţ 

 
 

În temeiul prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea nr.188/1999 (r2) privind Statutul 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile 

art. 39 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 

 Primăria Comunei Răducăneni, judeţul Iaşi organizează concurs în 

data de 12 octombrie 2016, ora 10°°- proba scrisă şi  în maxim 5 zile lucrătoare 

de la data probei scrise - interviul, pentru ocuparea funcţiilor  publice de 

execuție de: 

  
1. INSPECTOR, clasa I, grad profesional debutant  în cadrul Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor  

 

2. REFERENT, clasa III, grad  profesional asistent   în cadrul Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 

 

 
 

Dosarele vor fi depuse până la data de 28 septembrie 2016, orele 14,00 la 

secretariatul comisiei.  

                                             

 

                                             PRIMAR ,                                                                     

 

                                        VIOREL  ILIE 

 

 

 

                                                                                                                      p. Secretar comună,  

                                                                                                                   

                                                                                                                                                           cons. jur. Diana Maria PUIU   
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Anexa nr. 1 la Anunțul înregistrat sub nr. 5698/RG/09.09.2016 

 

 

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE 

 

LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR  PUBLICE DE 

EXECUȚIE VACANTĂ DE INSPECTOR, clasa I, grad profesional debutant  în cadrul și  

REFERENT, clasa III, grad  profesional asistent  în cadrul Serviciului Public Comunitar 

Local de Evidență a Persoanelor 

 

 
 

 

           1. Studii:  

 

1.1. Pentru funcţia publică de execuție vacantă de INSPECTOR, clasa I, grad 

profesional debutant  în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor ; 
- studii  universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent. 

 

1.2 Pentru funcţia publică de execuție vacantă de REFERENT, clasa III, grad  

profesional asistent  în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor 
-  studii  medii absolvite cu diplomă de  bacalaureat. 

 

           2. Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice:  

 

2.1. Pentru funcţia publică de execuție vacantă de INSPECTOR, clasa I, grad 

profesional debutant  în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor  

– nu se  solicită. 

 

2.2. Pentru funcţia publică de execuție vacantă de REFERENT, clasa III, grad  

profesional asistent  în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor 

- minimum 6  luni. 
 

                                                  PRIMAR ,                                                                     

 

                                                  VIOREL  ILIE 

 

                                                                                                                      p. Secretar comună,  

                                                                                                                   

                                                                                                                                                           cons. jur. Diana Maria PUIU   
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Anexa nr. 2 la Anunțul înregistrat sub nr.5698/RG/09.09.2016 

 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE va cuprinde următoarele documente, conform 

prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 

1173/2008:  

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la hotărâre; 

b) copia actului de identitate; 

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

d) copia carnetului de muncă (din care să rezulte vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare 

ocupării funcţiei publice), sau 

e) adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării 

funcţiei publice (model conform ORDIN nr. 192/2013 al ANFP pentru aprobarea formatului standard al 

adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor); 

f) cazierul judiciar; 

g) 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; 

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie 

politică; 

i) curriculum vitae. 

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică 

pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. 

 

BIBLIOGRAFIA : Conform Anexei de mai jos. 

 

NOTĂ:Dosarele vor fi depuse până la data de 28 septembrie 2016 

orele 14,00 la secretariatul comisiei.  

 
                                         

                                        PRIMAR ,                                                                     

 

                                        VIOREL  ILIE 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      p. Secretar comună,  

                                                                                                                   

                                                                                                                                                           cons. jur. Diana Maria PUIU  
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Anexa nr. 3 la Anunțul înregistrat sub nr. 5698/RG/09.09.2016 

 

 
BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de  

INSPECTOR, clasa I, grad profesional debutant  și REFERENT, clasa III, grad  profesional 

asistent 

din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Răducăneni  

 

1. Constituţia României; 

2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, art. 36 - 77; 

3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată; 

4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 

5. Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date, actualizată; 

6. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, actualizată; 

7.  Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată şi actualizată ; 

8.  O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 

republicată şi actualizată; 

9.  H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară  a dispoziţiilor legale 

privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, actualizată; 

10. O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor, actualizată; 

11. O.G. nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată. 

 

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii 

concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora. 

                                  

 

Primar,    

                                                                                      

VIOREL  ILIE 

 

 

 
                                                                                                      p.  Secretar comună,  

                                                                                                                   

                                                                                                                                  cons. jur. Diana Maria PUIU  
                                            

mailto:primariaraducaneni@yahoo.com

