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ANUNT CONCURS

INSPECTOR, CLASA I , GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL 

COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA

Având  în  vedere  prevederile  art.  618  alin.  (2)  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  organizat  în  baza  excepțiilor
prevăzute de :

- art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19
- art. 27 din OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de
sprijin  financiar  din  fonduri  externe  nerambursabile,  aferente  Programului
operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-
19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe
perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din
cadrul  unor  instituţii  din  sistemul  justiţiei,  precum şi  din  cadrul  Curţii  de
Conturi
- Alte prevederi legale

vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare 

INSPECTOR,  CLASA I  ,  GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL in  cadrul  compartimentului  Asistenta
Sociala

durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

proba scrisa : 24.09.2021 , ora 10,00 , locul : Primaria comunei Ograda

condiţiile de participare:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă 
- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției

publice
perioada de depunere a dosarelor de concurs : 25.08. – 13.09.2021 și data afișării
anunțului : 25.08.2021 ;
coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs : Primaria comunei
Ograda, judetul Ialomita, str Ionel Perlea , nr 183, telefon / fax 0243 279625,e-
mail :  primaria_ograda@yahoo.com, persoana de contact Secretar General BUSCA
CONSTANTIN;
 bibliografie.
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Bibliografia,  atribuțiile  prevăzute  în  fișa  postului,  precum  și  alte  date  necesare
desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice
organizatoare a concursului, la secțiunea special creată în acest scop.

Bibliografia conţine, în mod obligatoriu, Constituţia României, republicată, titlul I şi II
ale  părţii  a  VI-a  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  57/2019,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor  formelor  de discriminare,  republicată,  cu modificările  şi  completările
ulterioare, şi Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica
Tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare

desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției
publice organizatoare a concursului, la secțiunea special creată în acest scop.

Tematica conţine, în mod obligatoriu, Constituţia României, republicată, titlul I
şi  II  ale  părţii  a  VI-a  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  57/2019,  cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  şi  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de
şanse  şi  de  tratament  între  femei  şi  bărbaţi,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare

Dosarul de concurs trebuie sa contina:

1) formularul de inscriere prevazut in anexa nr.3 la H.C.L nr.611/ 2008;
2) curriculum vitae, modelul comun european;
3) copia actului de identitate;
4) copia certificatului de casatorie sau a altor acte, doar in cazul in care numele

de pe actele depuse este diferita de cel de pe actul de identitate;
5) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta 

efectuarea unor specializari si perfectionari;
6) copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru 

perioada lucrata,care sa ateste vechimea in munca si in specializarea studiilor
solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea 
profesiei(modelul orientativ adeverinta –anexa 2D la H.G.nr.611/ 2008);

7) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata 
cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al
candidatului;

8) cazier judiciar;
9) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rublicii corespunzatoare 

din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de 
lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de 
legislatia specifica. 

Cu stimă,

PRIMAR,

BADEA  LILIAN
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ANUNT CONCURS 

REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT 

COMPARTIMENT  ASISTENTA SOCIALA

Având  în  vedere  prevederile  art.  618  alin.  (2)  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  organizat  în  baza  excepțiilor
prevăzute de :

- art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19
- art. 27 din OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de
sprijin  financiar  din  fonduri  externe  nerambursabile,  aferente  Programului
operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-
19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe
perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din
cadrul  unor  instituţii  din  sistemul  justiţiei,  precum şi  din  cadrul  Curţii  de
Conturi
- Alte prevederi legale

vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare :

1. REFERENT,  CLASA  III  ,  GRAD  PROFESIONAL  DEBUTANT  in  cadrul
compartimentului Asistenta Sociala

2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
3. proba scrisa : 24.09.2021 , ora 10,00 , locul : Primaria comunei Ograda
4. condiţiile de participare:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat 
5. perioada de depunere a dosarelor de concurs : 25.08. – 13.09.2021 și data afișării

anunțului : 25.08.2021 ;
6. coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs : Primaria comunei

Ograda, judetul Ialomita, str Ionel Perlea , nr 183, telefon / fax 0243 279625,e-
mail :  primaria_ograda@yahoo.com, persoana de contact Secretar General BUSCA
CONSTANTIN;

7. bibliografie.
Bibliografia,  atribuțiile  prevăzute  în  fișa  postului,  precum  și  alte  date  necesare

desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice
organizatoare a concursului, la secțiunea special creată în acest scop.
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Bibliografia conţine, în mod obligatoriu, Constituţia României, republicată, titlul I şi II
ale  părţii  a  VI-a  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  57/2019,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor  formelor  de discriminare,  republicată,  cu modificările  şi  completările
ulterioare, şi Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Tematica
     Tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare
desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției
publice organizatoare a concursului, la secțiunea special creată în acest scop.
      Tematica conţine, în mod obligatoriu, Constituţia României, republicată, titlul I şi
II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările
şi  completările  ulterioare,  precum  şi  Ordonanţa  Guvernului  nr.  137/2000  privind
prevenirea  şi  sancţionarea  tuturor  formelor  de  discriminare,  republicată,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  şi  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de
şanse  şi  de  tratament  între  femei  şi  bărbaţi,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare

Dosarul de concurs trebuie sa contina:

1) formularul de inscriere prevazut in anexa nr.3 la H.C.L nr.611/ 2008;
2) curriculum vitae, modelul comun european;
3) copia actului de identitate;
4) copia certificatului de casatorie sau a altor acte, doar in cazul in care numele de 
    pe actele depuse este diferita de cel de pe actul de identitate;
5) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta 
   efectuarea unor specializari si perfectionari;
6) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu 
    cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al 
     candidatului;
7) cazier judiciar;
8) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rublicii corespunzatoare din 
    formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator 
    al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia
    specifica. 

              Cu stimă,

PRIMAR,

BADEA  LILIAN
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