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ANUNŢ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI VACANTE DE
ADMINISTRATOR PUBLIC

Primaria Comunei Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, organizează în data de 11.10.2016,
la sediul său, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator public, pe perioadă
nedeterminată.

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS SUNT URMĂTOARELE:

Condiţii generale:

a) are cetăţenia română;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit

cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra

statului ori 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, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabil itarea;
h) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă

pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

Condiţii specifice:
a) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul juridic;
b) studii postuniversitare pentru specializare în administraţia publică;
c) vechime minimă în specialitatea studiilor juridice de 9 ani;
d) vechime minimă în administraţia publică locală si/sau centrală de 9 ani;
e) cunoştinţe de operare calculator Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);

f) capacitatea de exprimare (vorbit, scris, citit) în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională
- nivel mediu;

g) aptitudini legate de procesul decizional, de organizare şi coordonare, de analiză şi sinteză,
control şi depistare deficienţe, rezolvare operativă şi eficientă a problemelor, capacitate de
observaţie, capacitate relaţională cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul, de consiliere



şi îndrumare, gândire logică şi clară, capacitate de adaptare, capacitate de gestionare eficientă
a resurselor alocale.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 11.10.2016, orele 10.00, iar interviul
în data de13.10.2016, orele 10.00.

Interviul va consta în prezentarea şi susţinerea de către candidaţi a unui proiect de
management care va fi ataşat la dosarul de înscriere.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la sediul primăriei pana in data
de 26.09.2016, un dosar care trebuie să conţină următoarele documente:

a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după

caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea

unor specializări; (foaie matricolă)
d) copia carnetului de muncă pentru perioada lucrată până la data de 01.01.2011 şi o

adeverinţă tip, conform modelului aprobat prin Ordinul A.N.F. nr. 192/2013 pentru perioada
lucrată după data de 01.01.2011;

e) cazierul judiciar;
1) adeverinţă 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
unităţile sanitare abilitate (adeverinţa trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);

g) declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi
de poliţie politică;

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