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Anexa nr. 6 la DP 203/2018

ANUNȚ
Primăria comunei Comarna, județul Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional
superior, în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Comarna, judetul Iasi, Birou
Financiar-contabil.
Pentru ocuparea unei funcției publice de execuție vacante candidații trebuie să îndeplinească
îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:
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) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe
bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi 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;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției publice de
execuție sunt:
 studii universitare de licență absolvite cu diplomă, rspectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice,
specializare contabilitate
 vechime în specialitatea studiilor 7 ani
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 27.11.2018, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 10.12.2018, ora 10:00: proba scrisă;
 data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Concursul se organizează la punctul de lucru Primăriei comunei Comarna, județul Iași, din
localitatea Comarna, comuna Comarna, jud. Iași.
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Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Comarna.
Dosarul de concurs trebuie să conțină:
a) formular de înscriere – pus la dispoziție de instituție;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă si,
după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile
sanitare abilitate (ce conține, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice);
g) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de
poliție politică.
NOTĂ: Copiile de pe actele necesare se vor prezenta însoțite de documentele originale în
vederea certificării pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate. Cazierul judiciar poate
fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția
dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul
desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis
în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina
oficială.
Relații suplimentare la punctul de lucru Primăriei Comunei Comarna, din loc.Comarna,
Comuna Comarna, judeţul Iaşi, telefon 0232.238.900.
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