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A N U N Ț 
 

Primăria comunei Vintileasca, județul Vrancea, organizează la sediul său din comuna 
Vintileasca, județul Vrancea, în zilele de 3.04.2017, ora 10,00  (proba scrisă) și 05.04.2017,  ora 
14,00 (interviu), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacante de referent, clasa 
III, gradul profesional DEBUTANT. 

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 
188/1999, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare. 

Condiții specifice: 
Nivelul studiilor-studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat. 

 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul instituției în termen de 20 zile de 

la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea III-a și vor cuprinde următoarele documente: 
- cerere tip de înscriere la concurs conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată; 
- copie după actul de identitate; 
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă şi, 

după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice; 
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu 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); 

- adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie 
sau de unitățile sanitare abilitate; 

- declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de 
politie politică. 

Adeverința care ateste starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 
emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau vor fi însoțite de 
documentele originale. 
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Spătaru Georgel Viorel 

 




