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ANUNȚ
PRIMĂRIA COMUNEI PROVIȚA DE SUS , JUDEȚUL PRAHOVA, CU SEDIUL ÎN LOCALITATEA PROVIȚA DE
SUS , NR. 366, JUDEȚUL PRAHOVA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ DETERMINATĂ,
DE 4 LUNI, A FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE DE INSPECTOR , CLASA I , GRAD PROFESIONAL DEBUTANT ÎN
CADRUL COMPARTIMENTULUI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI COMUNEI PROVIȚA DE SUS, JUDEȚUL PRAHOVA.
CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
Poate participa la concursul pentru ocuparea funcției publice mai sus menționate, persoana care îndeplinește cumulativ următoarele
condiții :
A. CONDIȚII GENERALE
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România ;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit ;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi ;
d) are capacitate deplină de exerciţiu ;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe
bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică
organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice ;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice ;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii,
infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în 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 căreia a
săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii ;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în
ultimii 3 ani ;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
B. CONDIȚII SPECIFICE
a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în ştiinţe juridice sau asistență socială;
b) cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu ;
CONCURSUL CONSTĂ ÎN :
- selecția dosarelor;
- proba suplimentară ;
- proba scrisă ;
- interviul;
Dosarul de înscriere pentru concursul de recrutare va cuprinde documentele prevazute la art.49 din Hotararea
Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu
modificările și completarile ulterioare.
Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Provița de Sus , respectiv proba suplimentară va avea
loc în data de 11 martie 2020 ora 08,30, proba scrisă a concursului va avea loc în data de 11 martie 2020, orele 11.00
și proba interviu va avea loc în data de 13 martie 2020, orele 10.00.
Dosarele se depun la secretariatul comunei Provița de Sus , județul Prahova în termen de 8 zile de la data
publicării anunțului privind concursul, respectiv se pot depune până la data de 02 martie 2020 inclusiv.
Relații suplimentare la sediul instituției : Primaria comunei Provita de Sus, persoana de contact : Ionescu
Madalina , telefon/fax : 0244354567, e-mail : primariaprovitadesus_ph@yahoo.com
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