
                                                        ROMÂNIA                                   
 JUDEȚUL IALOMIȚA
COMUNA  SCÂNTEIA

                                               

ANUNŢ

Primăria comunei Scânteia cu sediul în comuna Scânteia, str. Ştefan Cel Mare,
nr. 46, judeţul Ialomiţa, în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ
şi art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi a
H.G.  nr.  611/2008  pentru  aprobarea  normelor  privind  organizarea  şi  dezvoltarea  carierei
funcţionarilor  publici,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  organizează  concurs  pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie, temporar vacante, de inspector, clasa I, grad profesional
asistent din  cadrul  Compartimentului  stare  civilă  din  Aparatul  de  specialitate  al  Primarului
comunei Scânteia.
           Pentru funcţia publică menţionată, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi,
respectiv 40 ore/săptămână.
           Pentru  ocuparea  funcţiei  publice  menţionate,  candidaţii  trebuie  să  îndeplinească
următoarele condiţii:
CONDIŢII GENERALE:
-respectarea art. 465 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
CONDIŢII SPECIFICE:

a) Să fie absolvenţi  de studii  universitare  de licenţă absolvite  cu diplomă de licenţă sau
echivalentă;

b) Să  îndeplinească  condiţiile  de  vechime  în  specialitatea  studiilor  necesare  exercitării
funcţiei publice de minim 1 an;

PROGRAMUL CONCURSULUI:
- Publicitatea concursului – 1 Martie 2021;
- Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei comunei Scânteia în data de 16 Martie 2021,

orele 10.00;



- Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odată cu rezultatele
probei scrise.

- Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei comunei Scânteia, în maximum 8
zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 1 – 8 Martie 2021, de luni până
joi între orele 8.00 – 16.30 şi vinerea între orele 8.00 – 14.00 şi vor conţine, în mod
obligatoriu:

a) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 din HG 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  prin  completarea  rubricii  corespunzătoare  din

formularul de înscriere sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii
sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Copiile  de pe  actele  prevăzute  mai  sus  se  prezintă  în  copii  legalizate  sau însoţite  de
documentele  originale,  care  se  certifică  pentru  conformitatea  cu  originalul  de  către
secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia şi tematica pot fi consultate pe site-ul www.primariascanteia.ro.
Relaţii suplimentare la telefon: 0243/242058 int. 1, persoana de contact: David Carmen – 
Georgiana, secretar general UAT Scânteia.
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 Ilie Georgeta


