
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMARIA COMUNEI  SĂVINEŞTI 
Str. General Buniş, nr. 7, Comuna Săvineşti, Judeţul Neamţ, cod 617410 

Telefon: 0233/281573,  Fax: 0233/281574 
E-mail: primariasavinesti@yahoo.com 

Nr.5269 din 29.06.2017. 
ANUNŢ 

În temeiul prevederilor art.57 alin. (4) dinLegea nr.188/1999, r2, privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 39 alin. (2) din 

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare 

Primăria Comunei Săvineşti, Judeţul Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe 

perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează: 

1. inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului 
Stare civilă, secretariat, administrativ; 

2. inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului 
Resurse Umane; 

3. inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul 
Compartimentului Asistenţă Socială. 

 

Data desfăşurării concursului :   

- proba scrisă în data de 14.08.2017, ora10.00 , la sediul Primariei Savinesti ;                        
- proba interviului 16.08.2017, ora 12.00 la sediul Primariei Savinesti. 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei până la data de 02.08.2017. 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE 
PENTRU OCUPAREA  

UNEI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE 

- Inspector,clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul Stare civila, 
secretariat, administrative; 

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul administraţie publică;  



-cunostinte operare pe calculator; 
-vechime in specialitatea studiilor 1 an. 
- Inspector, clasa I, grad professional asistent  in cadrul Compartimentului Resurse 

Umane; 

 - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice, specializarea 
management; 

 -cunostinte operare calculator; 

 -vechime in specialitatea studiilor 1 an. 

-Inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Asistenta 
Sociala. 

- studii superioare de asistenta sociala/psihologie sau echivalent, absolvite cu diploma de 
licenta; 

 -cunostinte operarea calculator; 

-vechime in specialitatea studiilor – nu este cazul. 

 Candidatii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 
188/1999– privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi 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; 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.  

- cunostinte operare IT, nivel mediu  

 Conditii de vechime: 

-un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor 
publice de execuție de grad profesional asistent din clasa I; 



Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de 
execuţie vacante 

    1) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008. 

   2) Copia actului de identitate.  

   3) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.  

   4) Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, 
după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice eliberată conform 
formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici nr. 192/2013. 

   5) Cazierul judiciar. 

   6) Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare 

   7) Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de 
poliţie politică.  

   8)Curriculum vitae. 

   9)Copia certificatului de nastere. 

10)  Copia livretului militar, dacă este cazul. 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii 
Publice.  

 Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs.  

 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, 
candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai 
târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei 
dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.  
 

BIBLIOGRAFIE 

- INSPECTOR clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul Stare civila, 
secretariat,  administrativ 

1.ConstituţiaRomâniei, republicată 2003; 



2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, r2, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

3.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

4.Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată; 

5. Noul Cod civil- Titlul II-Casatoria (art.266-art.404); 

6.Ordonanţa de urgenţă nr. 2/12.07.2001 -actualizată -privind regimul juridic al 
contraventiilor; 

7.Legea nr 677/ 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal si libera circulatie a acestor date ; 

8.Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a 
petitiilor, aprobata cu modificari prin Legea 233/ 2002 ; 

9.Legea 119/ 1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificările şi completările ulterioare ; 

10.Ord. Guv. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor 
persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

11. Metodologia nr. 1 /1997 pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii 119 /1996 cu privire la 
actele de stare civila; 

12. Hot Guv. 123/ 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 544/ 2001 
privind accesul la informatiile de interes public. 

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate 
republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de concurs. 

 

BIBLIOGRAFIE 

- INSPECTOR clasa I grad professional asistent  in cadrul Compartimentului 
Resurse Umane 

1.Constituţia României, republicată 2003; 

2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, r2, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

3.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 



4.Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată; 

5.Legea 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public; 

6.Hot Guv. 123/ 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 544/ 2001 
privind accesul la informatiile de interes public; 

7. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, actualizata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

8. Legea 62/2011 a dialogului social; 

9. Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, republicata. 

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate 
republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de concurs. 

 

BIBLIOGRAFIE 

- INSPECTOR clasa I grad professional debutant  in cadrul Compartimentului 
Asistenta Sociala 

1.ConstituţiaRomâniei, republicată 2003; 

2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, r2, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

3.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

4.Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată; 

5.Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată; 

6.Hotararea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata; 

7.Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale; 

8.Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, modificata si completata ; 

9.Hotarare nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei; 



10.Legea nr. 61/1993, privind alocatia de stat pentru copii, republicata, modificata si 
completata; 

11.Hotărârea Guvernului nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap; 

12.Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social, modificata si completata ; 
 

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate 
republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de concurs. 

 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Savinesti şi la numarul de 
telefon 0233/281574. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

HORCIU DANIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


