
 

 
ANUNŢ CONCURS  

 

 
 

Oraşul Târgu Frumos cu sediul în strada Cuza Vodă, nr. 67, localitatea Târgu 

Frumos,  judeţul Iaşi, organizează, conform prevederilor HG nr. 286/2011, concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual 
temporar vacant de psiholog practicant din cadrul Centrului Social 
Multifuncțional. 

Concursul va avea loc la sediul instituției în data de 28.03.2018, ora 10,00, 
probă scrisă, iar data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă. 

Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 5 zile lucrătoare  de la data 

publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III a, la secretariatul 
comisiei de concurs, telefon 0232/710906, interior 105.  

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte următoarele 

condiţii: 
 are cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

Statelor aparţinând spaţiului Economic European şi domiciliul în România ; 
 cunoaşte limba română, scris şi vorbit ; 
 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale in vigoare ; 

 are capacitate deplină de exerciţiu ; 
 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; 

 îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs  
 nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţi, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu 

serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a revenit reabilitarea;   
Condiţiile specifice necesare participării la concurs astfel : 

 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie. 

 vechime în specialitatea studiilor – 6 luni; 
 atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România. 

Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele 
documente ; 

 cerere de înscriere depusă la sediul instituţiei  

 curriculum vitae 

 copie act de identitate  

 copia certificatului de căsătorie ( unde este cazul) 

 copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în 
specialitatea studiilor; 

 diplomă (adeverinţă) de absolvire a studiilor; 

 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

 cazierul judiciar (din care să rezulte că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pe care o va ocupa) sau o declaraţie pe propria 
răspundere ca nu are antecedente penale; 

Copiile actelor se prezintă însoțite de originalele acestora, pentru conformitate la 
Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare din sediul Primăriei Oraş Târgu 
Frumos. 



Concursul constă în 3 etape succesive: 
 Selecția dosarelor;  

 Proba scrisă; 
 Interviul; 

Concursul se va organiza conform calendarului următor : 
 12-16.03.2018 – depunere dosare; 
 19.03.2018 selecția dosarelor; 

 28.03.2018, ora 10.00 – proba scrisă; 
 Interviul va avea loc în termen de 4 zile lucrătoare după susținerea probei scrise. 
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