
ANUNȚ 

 

UAT Orașul GEOAGIU, str. Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara, organizează 

concurs de recrutare, conform Legii nr. 188/1999, pentru ocuparea funcției publice de execuție 

vacante de  

- inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului  Servicii 

Sociale din Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orasului 

Geoagiu 

 

Pentru a ocupa o funcție publică vacantă candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții 

generale, conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, r2: 

 

a) are cetățenia română și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți; 

d) are capacitatea deplină de exercițiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe 

bază de examen medical de specialitate; 

f) îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică; 

g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice; 

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului 

sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică 

înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice; 

i) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 

pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

j) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege. 

 

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice vacante 

sunt: 

        a)  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv, studii superioare de 

lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul medicinei sau al 

asistenței sociale; 

        b) cunoştinţe de operare calculator, nivel mediu, dovedite cu atestat sau certificat de 

absolvire; 

        c) vechime minimă în specialitatea studiilor:   - 5 ani 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

- data până la care se pot depune dosarele de înscriere – 23.10.2018, ora 16,00, la 

registratura Primăriei Orașului Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara 

- data, ora și locul organizării probei scrise 05.11.2018 ora 10,00, sediul primăriei orașului 

Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara, sala de ședințe. 

 

Conform art. 49 din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în vederea 

participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial 



al României, Partea a III-a, candidații depun dosarul de concurs, care va conține în mod 

obligatoriu: 

a) formularul de înscriere 

b) copia actului de identitate 

c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări 

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, 

după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice 

e) cazierul judiciar 

f) adeverința 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 

g) declarația pe propria răspunderea sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de 

poliție politică 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului 

și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice. 

Copiile de pe acte se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care 

se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

Cazierul Judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria 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. 

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs 

din cadrul autorității publice organizatoare a concursului. 

Detalii privind condițiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina 

www.geoagiu.ro. 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

-  Constituția României,  

- Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 17 / 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - republicata, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Selecţia dosarelor se face in   termen de maximum 4 zile lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere a dosarelor. 

http://www.geoagiu.ro/


Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afiseaza în termen de 1 zi lucrătoare de la 

expirarea termenului de selecţie a dosarelor. 

Notarea probei scrise şi a interviului se face in termen de maximum 72 ore de la finalizarea 

fiecărei probe. 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face in termen de maximum 1 zi 

lucrătoare de la data  finalizării probei. 

Dupa afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor,proba scrisă sau interviu,candidaţii 

nemulţumiţi pot face contestaţie,in termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului 

selecţiei dosarelor,respectiv de la data afişarii rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul 

autoritaţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului,sub sancţiunea decăderii din acest 

drept. 

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face in termen de maximum 24 de ore de la 

expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet 

www.geoagiu.ro în termen de maximum 1 zi lucrătoare  de la expirarea termenului prevăzut 

pentru soluţionarea eventualelor contestaţii. 

 

Relaţii suplimentare la Biroul Secretar din aparatul de specialitate al primarului oraşului 

Geoagiu,tel.0554,248880 int.104  

 

http://www.geoagiu.ro/

