
ROMANIA
JUDEŢUL IALOMITA

PRIMĂRIA  COMUNEI PLATONESTI
Str. FETESTI nr.18, Tel./ Fax: 0243279120; e-mail: primaria_platonesti@yahoo.com

Nr944/15.03.2021
                               

          

A N U N T

   

             Primaria comunei Platonesti,judetul Ialomita  organizeaza  concurs  de recrurare in functia publica
vacanta de inspector, grad profesional  principal , compartiment Urbanism  in perioada 16.04.2021-21.04.2021 

                 I.Desfasurarea examenului
          Dosarul de inscriere la examen se depune de catre canditati in termen de 20 de zile, de la data
afisarii anuntului respectiv pana la data de 05.04.2021
          Concursul  de recrutare in functia publica  se organizeaza la sediul Primariei  comunei Platonesti,
judetul Ialomita, in perioada 16.04.2021 proba scrisa si in data de 21.04.2021 proba interviului.
          Examenul consta in 3 etape:

1)Selectia dosarelor care va avea loc  in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii 
termenului de inscriere la concurs;
2)Proba scrisa va avea loc in data de 16.04.2021 la sediul Primariei  comunei Platonesti, 
incepand cu ora 12.00;
3)Proba interviu va avea loc in data de 21.04.2021.

         Proba scrisa si interviul se puncteaza cu maxim 100 de puncte fiecare. Punctajul minim pentru
promovarea  fiecarei  probe  de  concurs  este  de  50  de   puncte.  Punctajul  final  pentru  promovarea
examenului este de minim 100 de puncte si se calculeaza prin insumarea punctajelor obtinute la proba
scrisa si la interviu.
        Rezultatul final al concursului de recrutare in functia publica se comunica candidatilor prin afisare
la avizierul institutiei in termen de 3 zile lucratoare de la sustinerea interviului.

                  II.Conditii specifice de participare la concurs:
        In vederea participarii la examenul de recrutare in functia publica vacanta
   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 să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se 
face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, 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.

Conditii de participare la concurs:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in unul din domeniile 
arhitectura, urbanism sau constructii,
- vechime- 5 ani in specialitatea studiilor
-durata normala a activitatii8 ore/zi respectiv 40 ore/saptamana.

                  Dosarele de inscriere la examen,conform prevederilor art.49 din HG nr.611/2008, modificata 
si completata va contine in mod obligatoriu:
    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 a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să 
ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau 
pentru exercitarea profesiei;
    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) cazierul judiciar;
   h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de 
înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, 
în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
     
        Dosarele de inscriere la examen se vor depune la Compartimentul Secretariat .

        Bibliografia pentru examen este prevazuta in anexa la prezentul anunt. 

       Anuntul  de examen este afisat pe pagina de internet  a Primariei comunei Platonesti, Judetul
Ialomita si la avizierul institutiei
      Acest concurs este organizat in conditiile art II din Legea 203/2020.
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