
 
 

CONDITII DE INSCRIERE SI PARTICIPARE 
 

la concursul de ocupare pe perioada nedeterminata  
a unor  posturi vacante, functii publice 

 
 

A. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE 

Conditii generale: 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant,  candidații trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții generale,Cf Legii 188/ privind Statutul funcţionarilor publici 

(r2) cu modificările şi completările ulterioare, art.54, poate ocupa o funcţie publică persoana 

care îndeplineşte următoarele condiţii: 

 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, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care 

ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea;  

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. 

 

Condiții specifice: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 



 

Postul CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad Asistent, post vacant Compartiment 

Juridic: 
o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor 
juridice; 

o cunoştinţe operare calculator – nivel mediu (Office, Internet); testarea se va realiza 
cu o proba suplimentara de verificare;  

o  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 
an;  

 
 
Postul ”INSPECTOR clasa I, grad Debutant”, Compartimentul Resurse umane, post 
vacant;  
 

o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor 
socio-umane, juridice, administrative sau economice. 

o vechime în muncă – minimum 6 luni; 
o disponibilitate de efectuare cursuri de calificare/perfecţionare în ocupaţii de 

contabilitate;  
o apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic; 
o cunoştinţe nivel mediu de operare pe calculator (PC); 
o să nu aibă antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care 

candidează. 

 
Postul ”INSPECTOR clasa I, grad Superior”, Compartimentul Agricol, post vacant: 
 

o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor 
agricole, tehnice, economice , juridice sau administrative; 

o vechime în muncă – minimum 9 ani; 
o disponibilitate de efectuare cursuri de calificare/perfecţionare în ocupaţii de 

contabilitate;  
o apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic; 
o cunoştinţe nivel mediu de operare pe calculator (PC); 
o să nu aibă antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care 

candidează. 
 
Postul ”REFERENT, clasa III, grad Debutant”, Compartimentul Contabilitate; post 
vacant:  

o studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
o vechime în muncă – minimum 6 luni; 
o disponibilitate de efectuare cursuri de calificare/perfecţionare în ocupaţii de 

contabilitate;  
o apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic; 
o cunoştinţe nivel mediu de operare pe calculator (PC); 
o să nu aibă antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care 

candidează. 

 
 



 
B. INSCRIERE CONCURS 

Pentru concursul  de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de 
execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 
1173/2008:  

 copia actului de identitate; 

 formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată; 

 copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

 copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, 

după caz, în specialitate - număr pagini; 

 cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu 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). 

 adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

 declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de 

poliţie politică. 

Inscrierea la concurs se realizeaza la sediul Primăriei Valea Seacă, județul Iași direct de către 

solicitant sau de o alta persoana imputernicită notarial in acest sens. 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un Dosar de concurs care va conține 

următoarele documente: 

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare;  

2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de concurs, precum şi 

prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, 

conform modelului pus la dispozitie de U.A.T. Valea Seacă;  

3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; copii ale certificatului de naştere pentru candidat, ale certificatului de căsătorie sau 

ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, după caz;  

4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea 

condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în 

meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

7. adeverință medicală 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; 

8. curriculum vitae, format Europass, semnat pe fiecare pagina. 

9. 3 fotografii color (3x4 cm); 

10. un dosar plic 



 
 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se 

certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în 

copii legalizate.  

Adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele 

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

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente 

penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a 

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data 

desfășurării primei probe a concursului. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Valea Seaca, județul Iași. 

 

 


