
ROMANIA

JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA CoMUNEI CAMARZANA

Primaria comunei Cimirzana, cu sediul in localitatea CemArzana, str. Principale, nr. 338, iudeful
Satu Mare, tel. 0261/833001, e-mail primariacamarzana@gmail.com , organizeazl in data de
22.01.2078, ora 10.00 concurs de recrutare pentru ocuparea fun4iei publice Consilier I debutant
(Stare civili) pe perioadi nedeterminati in cadrul compartimentului Asistenli Socialtr qi Stare
Civili, dupi cum urmeazi:

1. Numdrul gi nivelul postului scos la concurs
1 post consilier debutant

2. Structura ln cadrul cireia se afle acest post
Compartimentul Asistenle Sociale gi Stare Civili

3. Denumirea postului pentru care se organizeazi concursul
Consilier debutant

4, Condltii speciffce de participare la concurs
- nivelul de studii: universitare, absolvite cu diplomi de licengi
- vechime: nu e cazul

5. Documentele solicitate candidatilor pentru lntocmirea dosarului de concurs
- cerere de inscriere Ia concurs adresatl conducitorului autoritilii sau instituliei

publice organizatoare;
- curriculum vitae;
- copia actului de identitate;
- copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor universitare absolvite;
- cazierul iudiciar;
- adeverin;a medicald care si ateste starea de senetate corespunzatoare eliberate cu

cel mult 6luni anterior derulSrii concursului de cltre medicul de familie al
candidatului sau de ctrtre unititile sanitare abilitate;

- declaralie pe propria rispundere ca are capacitate deplini de exercitiu;
Actele prezentate in copie vor fi inso$te de cele ln original in vederea verificirii
conformiterii copiilor cu acestea de cetre secretarul comisiei de concurs.

6, Locul de depunere a dosarului de concurs
Dosarul de concurs se va depune la sediul Primiriei Comunei Cimirzana str. Principale, nr,
338, Judetul Satu Mare, cod pogtal 447075, la secretarul comisiei de concurs.

7, Datele de contact ale persoanei care asiguri secretarlatul comisiei de concurs
Tel. 0261/83300l, fax 0267 / 833002, e-mail: primariacamarzana(Dgmail.com

8. Condiflile generale de participare la concurs
Pot participa la concurs persoanele care indeplinesc condifiile generale prevlzute de art. 54

din L 188/1999(r2) cu modifictrrile gi completirile ulterioare, dupl cum urmeazi:

a) are cettrtenia roman5 9i domiciliul in RomAnia;
b) cunoagte limba romdni, scris gi vorbit;
cJ are vArsta de minimum 18 ani implini;i;
d) are capacitate deplini de exercitiu;
e) are o stare de senatate corespunzatoare funcliei publice pentru care

candideaze, atestati pe bazl de examen medical de specialitate;



9.

f) indeplinegte condiliile de studii prevlzute de lege pentru funcgia publicl;
g) indeplinegte condiliile specifice pentru ocuparea funcgiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,

contra statului sau contra 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 publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost condamnattr pentru sivArgirea unei infracliuni contra umanitllii,
contra statului sau contra autoritilii, infracliuni de corupfie gi de serviciu,
infracliuni care impiedice infiptuirea justiliei, infracgiuni de fals ori a unei
infracgiuni strvArgite cu intenlie care ar face-o incompatibil5 cu exercitarea
funcliei publice;

j) nu a fost destituiti dintr-o funclie publici sau nu i-a lncetat contractul individual
de munci pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

kl nu a desfagurat activirate de poligie politice, astfel cum este definite prin lege.
Tipul probelor de concurs

Concursul consta in 3 etape succesive, dupl cum urmeazi:

- seleclia dosarelor de inscriere;
- proba scrisl care const5 in testarea abilitelilor gi aptitudinilor teoretice ale

candidatului in vederea ocuptrrii postului vacant pentru care candideazi;
- interviul in cadrul ctrruia se testeaze abilitelile, aptitudinile gi motivatia

candidalilor.
Bibliografia pentru concurs, pentru ocuparea funeiei publice, vacante de execuyie,
perioadi nedeterminati, consilier grad profesional debutant (stare civili) in cadrul
compartimentului Asistenle Sociala gi Stare Civila din cadrul Primiriei Comunei Cimirzana
cuprinde urmatoarele lucriri gi acte normative:

- ConstitufiaRomaniei,republicati
- Legea nr.188/1999 privind Satutul Funqionarilor publici, rerepublicati
- Legea 7 /2004 privind, Codul de conduittr a Funqionarilor Publici republicati
- Legea nr.215/2001 privind Administratia Publici Locali, rerepublicati
- HG 64/2077 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitari a

dispozitiilor in materie de stare civili
- LlLg/7996 (r2) cu privire la actele de stare civiltr
- OG 4L/2003 privind dobAndirea ti schimbarea pe cale administrativi a numelor

persoanelor fizice
- L 287 /2009 privind Codul Civil - Secliunea 3 - Actele de stare civile
- OUG 65 /2077 pentru modificarea gi completarea Legii cetiteniei romAne nr.

2Ut997
Locu! desfigurtrrii concursului
Concursul se va desEgura la sediul Primiriei Comunei Cimirzana, str. Principali, nr. 338,
,udelul Satu Mare.

Data desfigurilrii concursului
22.07.2078.

Ora desfiquririi concursului
ora 1000.

Data - limiti $l ora pAni la care se pot depune dosarele de concurs
depunerea dosarelor - 11.01.2018 , ora l2oo

Datele de desfAgurare a probelor de concurs
proba scrisi - 22.01.2018, ora 1000
interviu - 23.07.2018, ora 1000

10.

11.

13.
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t6.

t7,

Termenele in care se afigeazi rezultatele pentru fiecare probi;
- afigare rezultate depunere dosare - 12.01.2018 ora 12 00
- afigare rezultate proba scrisi - 22.0"12078, ora 1.300
- afi9are rezultate interviu - 23.01..2018, ora 1300
Termenele in care se pot depune;i in care se afigeazi rezultatele contestaliilor
- termen depunere contestaiie pentru seleclie dosare: 13.01.2018, ora 1200
- termen afigare solu;ionare contestalii pentru seleclie dosare: 14.01.2017,ora1,200
- termen depunere contestalie pentru proba scrise: 22.01.2018, ora 1400
- termen afi$are solufionare contestafii pentru proba scrisS: 22.01.20j.8, ora 15oo
- termen depunere contestajie pentru proba interviu - 23.01.2018, ora 1.400

- termen afigare solulionare contestatii pentru proba interviu: 23.0j..2018, ora 1500

Termenul in care se afigeazi rezultatele finale
afiSare rezultate finale: 23.01.2018, ora 1600

Cimirzana la 22.12.2017

Florin-Dumitru

PRIMAR


