Anexă la adresa nr. 6410/17.05.2018
Direcţia Publică Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Tulcea
organizează la sediul instituției din str. Gloriei nr. 4A, concurs de recrutarea pentru ocuparea funcției publice de execuție
vacantă, pe perioada nedeterminată de:
Referent, clasa III, grad profesional debutant – 1 post – cu atribuții privind activitatea de stare civilă din cadrul
Compartimentului Stare Civilă, după cum urmează:
probă scrisă – care va avea loc în data de 20 iunie 2018, ora 10.00
interviu – pentru care data și ora susținerii se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă
I. CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 54 din Legea
nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, modificată și completată ulterior:
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.
II. CONDIȚII SPECIFICE:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;
- nu necesită vechime în specialitate
III. DOSARUL DE ÎNSCRIERE trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG nr.
611/2008, cu modificările și completările ulterioare și se vor depune la sediul D.P.C.J.E.P. Tulcea, compartiment Resurse
Umane, Financiar - Contabilitate și Administrativ, între orele 8,30 – 16,30 de luni până joi și vineri intre orele 8,30 - 14,00, în
termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a:
a) formularul de inscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si
perfectionari;
e) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii
concursului de catre medicul de familie al candidatului;
f) cazierul judiciar;
Actele prevăzute vor fi prezente și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
IV. TEMATICA CONCURSULUI SE STABILEȘTE PE BAZA BIBLIOGRAFIEI:
1.

Bibliografie obligatorie conform art. 21, alin. (2), lit. g), pct. 4:
- Constituția României;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

2.

Bibliografie specifică Stare Civilă:
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie
de stare civilă;

Relații suplimentare se pot obține de la compartimentul Resurse Umane, Financiar - Contabilitate și Administrativ, între orele
8,30 – 16,30 de luni până joi și vineri intre orele 8,30 - 14,00, la sediul D.P.C.J.E.P. – Tulcea, str. Gloriei nr. 4A.

