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ANUNȚ CONCURS 

                    

       Primaria comunei Vultureni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției 

contractuale de execuție vacantă, pe durată nedeterminată de: 

- LUCRĂTOR SOCIAL la Centru de zi Lichitișeni, în comuna Vultureni.  

 Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Vultureni și va consta în: 

– proba scrisă va avea loc în data de 19 aprilie 2021, ora 10.00; 

– proba interviu va avea loc în data de 21 aprilie , ora 14.00; 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul primariei comunei Vultureni în termen de 

10 de zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea a-III-a. 

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

si conditii specifice: 

 

1. La concursul organizat pentru ocuparea postului vacant poate participa orice 

persoana care indeplineste următoarele condiții generale: 

 

a) Are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) Cunoaște limba romana, scris si vorbit; 

c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) Are  capacitate deplina de exercitiu; 

e) Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

f) Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 

g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infractiuni săvârșite cu intentie, care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit 

reabilitarea; 

 

2. La concursul organizat pentru ocuparea postului vacant poate participa orice 

persoana care indeplineste următoarele condiții specifice: 

 

a) studii medii liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat; 

b) cunoștințe de operare calculator ( word, excel, poșta electornică, etc); 

 

3. Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs: 

 

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare; 

2. copie actului de identitate în termen de valabilitate; 



3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 

postului solicitate de instituția publică; 

4. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă,  în meserie 

și/sau în specialitatea studiilor; 

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile 

sanitare abilitate; 

 7. curriculum vitae. 

 

Copiile se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea 

cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 

la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III – a, la sediul Primăriei Comunei Victoria, 

județul Iași. 

Bibliografie/tematică: 

 

 

1. Legea 448/2006 privind Drepturile persoanelor cu handicap; 

2. Legea 272/2004 privind Protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Constituția Romaniei; 

4. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:  

  - Partea III, Titlul V – Autoritațile Administrației publice locale; 

   - Partea VI, Titlul I - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului 

contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; 

 

 

         

 

 

 

Primar, 

Boghian Dragoș 

 

 


