
 

  ANUNŢ 
 

 
Oraşul Târgu Frumos, județul Iași organizează concurs de recrutare 

pentru ocuparea funcțiEi publice de execuție vacante de inspector I  

asistent în cadrul Compartimentului Starea Civilă. 

Concursul va avea loc in data de 15.11.2017, proba scrisă, ora 10,00 
la sediul Primăriei oraş Târgu Frumos, judeţul Iaşi, din str. Cuza Vodă, 
nr. 67, iar data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă. 

Condiţiile de participare la concurs: 
Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de 

art. 54 din Legea nr.188/19999 R2/A privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare;  

Condiţii de studii: 
 studii superioare finalizate cu diploma de licență în profil științe 

juridice, științe administrative, informatică sau științe economice; 

Condiţii de vechime: 
 Minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 

publice de execuţie de grad profesional asistent. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile 
calendaristice de la data publicării  anunţului in Monitorul Oficial al 

României, Partea a III-a, până la data 01.11.2017 inclusiv, ora.16,00, 
la secretariatul comisiei de concurs, respectiv Compartimentul Resurse 
Umane şi Salarizare şi va conţine in mod obligatoriu următoarele:  
 Formular de înscriere la concurs cu menţiunea funcției publice 

solicitate;  
 Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta 

identitatea; 
 Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale  altor acte 

care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile 
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 
solicitate; 

 Copii după carnet de muncă sau adeverințe privind vechimea în 

specialitatea studiilor; 

 Cazierul judiciar; 
 Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate 

corespunzătoare postului; adeverinţa care atestă starea de sănătate, 

conţine in clar, numărul,  data, numele emitentului şi calitatea 
acestuia; 

   declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu 

a desfăşurat activităţi de poliţie politică; 
 Declarația pe propria răspundere care să ateste faptul că nu a fost 

destituită dintr-o funcție publică  sau nu i-a încetat contractul 

individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.  
Copiile de pe  actele mai sus menţionate se prezintă însoţite 

de documentele originale, care se vor certifica pentru 
conformitate de către secretarul comisie de concurs. 



Concursul constă în 3 etape succesive: 
 Selecția dosarelor;  

 Proba scrisă; 

 Interviul; 
 

Bibliografia pentru funcția publică de inspector I asistent în 

cadrul Compartimentului Starea Civilă 
 

1. Legea nr. 188 / 1999, privind Statutul funcţionarilor publici – 

republicată cu modificări și completări ulterioare; 

2. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduita a 

funcţionarilor publici - republicată; 

3. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, 

cu modificări și completări ulterioare; 

4. HG nr. 495/1997 privind conținutul, eliberarea și actualizarea 

livretului de familie, cu modificări și completări ulterioare; 

5. HG nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la 

aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu 

modificări și completări ulterioare; 

6. OG nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale 

administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificări și 

completări ulterioare; 

7. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificări 

și completări ulterioare – Cartea a II a – Despre familie, Titlul II. 

Căsătoria – art. 271-311 și art. 329-372. 

 

 
Alte informaţii pot fi obţinute la sediul instituţiei sau de pe site-ul 

www.primariatgfrumos.ro la secțiunea Anunţuri publice - 

“CONCURSURI”.   
   

http://www.primariatgfrumos.ro/

