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ANUNT CONCURS
PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE INSPECTOR DE

SPECIALITATE GRAD I DEBUTANT, IN CADRUL
COMPARTIMENTULUI "JURIDIC, STARE CIVIA, AGRICULTURA

SI REGISTRUL AGRICOL)'
DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI

$TEFANE$TIO JUDETUL VALCEA

lnbaza HG.nr.286t2[ll din 23.03.2011pentru aprobarea Regulamentului privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor
contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, platit din fonduri publice,
publicata in monitorul Oficial , Partea I nr. 221 din 31.03,2011, Primaria comunei

$tefinegti , judetul Valcea , organizeaza concurs / examen in data de 02 F'EBRUARIE

2022,ora 10100 - proba scrisi si proba interviu in data de 04 FEBRUANIE 2022, ora 10

pentru ocuparea unui post contractual de executie inspector de specialitate pe durata
nedeterminata, de inspector de specialitate grad Ir debutant, in cadrul
compartimentului "juridic, stare civil6, agriculturi si registrul agricol" din aparatul de

specialitate al primarului c0munei $teflneqti, judeful VfiIcea - L norma ,

Pentru participarea la concurs , candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii generale si conditii specifice :

L. Conditii generale de ocupare a postului :

Are cetatenie romana,
Cunostinte de limba romana , scris si vorbit,
Are varsta minima reglementata de prevederile legale ,
Are capacitate deplina de exercitiu,
Are stare de sanatate corespunzatoare postului pantru care candideazt, atestata in
baza adeverintei medicale , eliberata de medical de familie sau de unitatiile sanitare
abilitate ,

f. Indeplineste conditiile de studii, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs ,

g. Nu a fost condamnata sau condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni
contra umanitatii , contra statului ori a autoritatii , de serviciu sau in legatura cu

serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie
sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu

exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea

a,
b.
c.
d.
e.



2.Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant , pe perioada
nedeterminata, cu norma intreaga de inspector de specialitate grad I,
debutant, in cadrul compartimentului "juridic, stare civili, agriculturi
si registrul agricol" din aparatul de specialitate al primarului comunei

$teflnegti, judeful Vfflcea.
a) studii universitare de licenfl absolvite cu diplomi, respectiv studii superioare de

lungl duratS, absolvite cu diploma de licen{I sau echivalenta in domeniul
stiintelor juridice;

b) abilitl(i de comunicarel
c) Abilitlfi de relationare - comunicarel
d) Abilititi pentru munca in echipl;
e) Disponibilitate la un program flexibil
f) Vechime in munca : fara vechime.

3. Concursul va consta in:
3.1 Proba scrisa

a.Data si ora desfasurarii : 02 februarie '2022, ora 10,00

b.Locul desfasurarii: Sediul Primariei comunei $teflnegti in sala mare de sedinte a

Consilului Local ,

3,2 Proba interviu
a.Data si ora desfasurarii : 04 februarie 2022, ora 10100,

b. Locul desfasurarii : Sediul Primariei comunei $tefinegti in sala mare de

sedinte a Consilului Local .

Probele sunt eliminatorii . punctaiul minim obtinut la fiecare proba pentru
promovare fiind de 50. puncte.

4. Bibliografie :

- OUG Nr.57l2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile
ulterioarel
- Legea privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatiile si

institutiile publice nr.477 12004, Publicata in M.0., Partea I nr. 1105 din 26.11.2004;
- ConstitutiaRomaniei;
-Legea Nr. 20712015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile si

completarile ulterioarel
- Legea Nr. 22712015 privind Codul f iscal , Titlul IX -Impozite si taxe locale cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta Nr. 2812008 privind Registrul Agricol cu modificarile si completarile
ulterioare.
- Legea nr.2412000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor

normative, republicata cu completarile si modificarile ulterioarel



5. Componenta dosarului de concurs :

5.1. Opis.
- Cerere de inscriere la concurs adresata Primarului com. Stefanesti
- Declaratia pe propia raspundere , daca persoana care candideaza pe post are sot/sotie

sau rude sau afini pana la gradul al treilea inclusiv , care sunt salariati ai Primariei
comunei Stefanesti si a structurilor apartinatoare aflati intr-o pozitie de conducere'
control, autoritate cu postul scos la concurs;
- Copie xerox act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit
legii, dupa cazl
- In cazul in care candidatul si-a schimbat numele , se solicita copii legalizate dupa
documentele care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada
schimbarii numelui;
- Copii legalizate dupa documentele care sa ateste nivelul studiilor si a altor acte care
atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care sa ateste indeplinirea
conditiilor specifice pentru fiecare post pentru care candidatul depune dosarul,
- Copia carnetului de munca, conform cu originalul , sau dupa cLZ o adeverinta in
original care sa ateste vechimea in munca , in meserie si / sau in specialitatea studiilor si

copie conform cu originalul dupa ultimul contract individual de munca,
- Cazier judiciar sau Declaratie pe proprie raspundere care sa ateste ca nu a fost si nu
este urmarit penal,
- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate fizica si psihica ,
corespunzatoare eliberata cu cel mult sase luni anterior delurarii concursului de catre
medicul de familie aI candidatului sau de catre unitatiile sanitar abilitate . Aceasta va
contine in clar, numarul , datr, numele si prenumele candidatului , numele emitentului
si calitatea acestuia , in formatul standart stabilit de Ministerul Sanatatii .

- Curiculum vitae in format European care sa ateste locurile de munca in care a mai
frecventat si studiile de specialitate in format European .

- AIte documente relevante pentru desfasurarea concursului .

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele
originale, iar ele se certifici pentru conformitate cu originalul de cltre secretarul
Comisiei de concurs.

NOTA : VA RUGAM SA ARANJATI DOCUMENTELE IN DOSAR CONFORM ORDINII
MENTIONATE MAI SUS SI SA VA ASIGURATI CA AVETI DEPUSE TOATE DOCUMENTELE
PENTRU A PUTEA SA TRECETI DE PRIMA ETAPA DE VERIFICARE A DOSARELOR .



6. Date de contact.

Dosarele de concurs se vor depune la registratura Primariei comunei $tefinegti,
judetul Valcea , pana la data de 20.01.2022, orele 15.00, dupa o verificare prealabila
privind continutul documentelor din dosar de catre Presedintele Comisiei de concurs'
d-na Cotoi Vetuta.

Pentru informatii suptimentare puteti sa ne contactati la telefon 02501830497

d-na Patrascu Dumitra - nr. de mobil - 0724543350,

Propunerile pentru Comisia de concurs sunt urmatoarele:

Presedinte - Cotoi Vetuta - consilier achizitii publice grad asistent I

Membru :Mitrache Liliana - consilier juridic grad asistent
Membru : Condoiu Marcela - consilier grad superior I
Secretar comisie : Patrascu Dumitra - inspector superior.

Comisia de solutionare a contestatiilor va fi formata din:

Presedinte - Popescu llie - administrator public Primaria Stefanesti;
Membru : - Nistor Elena - referent de specialitate
Membru : Stanciulescu Medin - referent de specialitate;
Secretar comisie : Filip Veronica - inspector grad superior
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CALENDARUL DE DESFASURARE A ETAPELOR CONCURSULUI /
EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE

INSPECTOR DE SPECIALITATE GRAD I DEBUTANT, IN CADRUL
COMPARTIMENTULUI "JURIDIC, STARE CIVIA, AGRICULTURA SI

REGISTRUL AGRICOL" DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
CoMUNEI grEFANngrr, JUDETUI vAlcr^q."

ACTIVITATI:
I.PUBLICAREA ANUNTULUI OT IANUARJIE?OZZ

2.DEPUNEREA DOSARELOR DE CONCURS
ALE CANDIDATIILORLA REGISTRATURAPRIMARIEI
coMUNEr $TTTANE$TI,JUDETUL vALCEA sI vERTFI-
CAREA DOCUMENTELOR DE DOSAR 07 rAN. 2022 - 20 IAN. 2022,

INTERVAL ORAR :08.00 -15.00

3.SELECTIA DOSARELOR DE CATRE MEMBRII
COMISIEI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A
CONCURSULU 20 IANUANIE 2022 _ ORA 16.00

4.AFISAREA REZULTATELOR SELECTIEI
DOSARELOR 20 IAI\UANIF,aOZ?. ORA 16.00

s.DEPUNEREA CONTESTATIEI PRIVIND
REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR PANA PE DATA DE 21 IAN. 2022

oRA 16,00

6.AFISAREA REZULTATELOR
SOLUTIONARII C ONTESTATIILOR 25 IANUANTE 2022,ORA 14,00

T.SUSTINEREA PROBEI SCRISE 02 FEBRUARTE 2022 - ORA 10,00

S.AFISAREA REZULTATELOR
PROBEI SCRISE 02 FEBRUARIE. ORA 14.00

g.DEPUNEREA CONTESTATIILOR PRIVIND
REZULTATELE PROBEI SCRISE PANA IN DATA DE 03 FEBRUARIE

2022 -ORA[4,00

IO.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII
CONTESTATIILOR 03 FEBRUARIE 2022 . ORA 16.00

1 I.SUSTINEREA INTERVIULUI 04 FEBRUARIE. ORA IO.OO

1 2.COMUNICAREA REZULTATELOR DUPA
SUSTINEREA INTERYIULUI 04 FEBRUARIE 2022 - ORA14.OO

13. DEPUNEREA CONTESTATIILOR PRIVIND
REZULTATUL INTERVIULUI PANA PE DATA DE 07 FEBRUARIE

2022 ORA 14.00



1 4.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII
CONTESTATTTLOR 07 FEBRUARTE 2022 - ORA 14,00

I5.AFISAREA REZULTATULUI FINAL AL
CONCURSULUI 07 FEBRUARIE 2022 - ORA 16.00

I6.NUMIREA PE FUNCTIE 08 FEBRUANTEZOZ2


