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ANUNT ORGANIZARE  
CONCURS 

 
„Primãria comunei Cernica, județul Ilfov organizeazã concurs 

de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor douã funcții publice de 
execuție vacante în cadrul Biroului Resurse Umane şi Asistențã 
Socialã: 

• referent, clasa a III-a, grad profesional asistent  - 
Compartiment Persoane cu handicap; 

• referent, clasa a III-a, grad profesional asistent  - 
Compartiment Asistențã Socialã pentru Persoane Adulte. 

Concursul se organizeazã la sediul Primãriei comunei Cernica, 
județul Ilfov, în data de  2 mai 2018, la ora 11.00- proba scrisã şi 4 mai 
2018  -interviul. 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile 
de la data de 30.03.2018, data publicării anunțului în Monitorul Oficial, 
partea a III-a,  la sediul Primãriei comunei Cernica, județ Ilfov.  

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conținã în mod 
obligatoriu documentele prevãzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv: 
    a) formularul de înscriere; 
    b) curriculum vitae, modelul comun european; 
    c) copia actului de identitate; 
    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente 
care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 
    e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în 
domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; 
    f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de 
angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, 
după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 
    g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului; 



    h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare 
pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este 
necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi 
se testează prin probă suplimentară; 
    i) cazierul judiciar; 
    j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste 
calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al 
acesteia. 
         Conditii specifice posturilor:  

• studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
• minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii 

funcției publice. 
 
Bibliografia:  

 Legea nr. 188/1999  privind Statutul functionarilor publici, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Legea nr.7/2004  privind Codul de conduita a functionarilor publici, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Legea nr. 215/2001  Legea administratiei publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 Constitutia Romaniei –Capitolul V-Administratia Publica ; 
 Legea nr. 448/2006-Capitolele II si III- Legea privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Relaţii suplimentare se  pot obţine la sediul Primãriei comunei 
Cernica, judet Ilfov din strada Traian nr.10, email: 
primaria_cernica@yahoo.com, telefon  (021) 369.51.55.- persoanã 
contact Simion Claudia-Şef birou” 
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