
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

U.A.T.  GRINŢIEŞ 

NR. 1243 DIN 13.03.2020 

 

 

ANUNŢ 

Referitor:  organizare concurs pentru ocuparea unui post unic vacant in 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grinţieş, judeţul 

Neamţ. 

 

 

                         Unitatea Administrativ Teritorială, Grinţieş, cu sediul în comuna 

Grinţieş, judeţul Neamţ, având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,  Hotărârea Guvernului nr. 

611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, aduce la 

cunoştinţă demararea procedurilor în vederea ocupării unei funcţii publice 

vacante:               

1. Denumirea funcţii publice vacante, cu evidenţierea clasei şi gradului, 

precum şi încadrarea acesteia în structura organizatorică a instituţiei: 

FUNCŢIE PUBLICĂ DE EXECUŢIE – CONSILIER CLASA I, GRAD 

PROFESIONAL ASISTENT -  post unic vacant cuprins în organigrama 

U.A.T. Grinţieş – compartiment resurse umane;  

2. Probele stabilite pentru concurs: PROBĂ SCRISĂ ŞI PROBA 

INTERVIULUI; 

3. Condiţiile de desfăşurare a concursului: 

-  data  afişării: 8 aprilie 2020 

-  data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 27 aprilie 2020;  

-  data, ora şi locul organizării probei scrise:  8 mai 2020, orele 10.00; 

-  data, ora şi locul organizării probei interviului: va fi comunicat ulterior conform 

art. 56 din H.G. 611/2008; 

 

4. Condiţiile de participare la concurs:  

I. Condiţii generale:  cele prevăzute de art. 465 din O.U.G. 57/2019  - 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

II.  Condiţii de participare: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau   

echivalentă în orice domeniu; 

 vechime necesară ocupării funcţiei publice de execuţie: un an în 

specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 

 



5. Bibliografia: 

a. Constituţia Romaniei; 

b. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 – Codul Administrativ; 

c. Hotărârea Guvernului nr. 432 din 23 martie 2004 privind dosarul 

profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

d.  Legea  nr. 53/2003, Republicată, Codul muncii 

 

 

6.   Documente necesare pentru înscriere la concurs:  

 

a. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 

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. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort 

fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară 

îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează 

prin probă suplimentară; 

h. cazierul judiciar; 

i. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau 

lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

VASILE ALEXANDROAIA 

 

 

 


