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Nr.  24370  din 18.11.2016  

ANUNȚ 

 PRIMARIA COMUNEI AFUMATI organizeaza concurs în conformitate de H.G. nr. 286/2011, 
modificata şi completata de H.G. nr. 1027/2014,  pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de: 

- Referent II in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara -1 post 

- Referent (controlor RATB) debutant în cadrul compartimentului Administrativ - 1 post 

- Sofer compartiment Administrativ - 1 post 

- Muncitor necalificat compartiment Administrativ -1 post 

Condiții generale: 
    - candidatul are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European și domiciliul în România; 
   - cunoaște limba româna, scris și vorbit; 
   - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
   - are capacitate deplină de exercițiu; 
   - are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale 
eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
   -  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos 
la concurs; 
   - nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de 
corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabilitarea. 
 
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de studii si vechime: 
 pentru postul -Referent II  
     - studii absolvite cu diplomă de Bacalaureat; 
     - vechime în specialitate –minim 6 luni; 
pentru postul- Referent (controlor RATB) debutant 
    - studii absolvite cu diplomă de Bacalaureat; 
    - nu este necesara conditie de vechime 
Condiții specifice pentru postul- Sofer II 
     - studii absolvite cu diplomă de Bacalaureat sau scoala generala; 
      - permis de conducere categoria B (minim 1 an vechime de la obtinere) 
   pentru postul- muncitor necalificat 
   - studii absolvite cu diplomă de Bacalaureat sau scoala generala; 
   - nu este necesara conditie de vechime 
Conținutul dosarului: 
a) cerere de înscriere la concurs; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 
copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice; 
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă; 
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil 
cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o 



declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului; 
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae. 
h) copie certificat nastere; 
i) copie certificat casatorie; 
k)copia fisei de evaluarea performantelor sau dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca; 
 Copiile actelor din dosarul pentru înscriere vor fi legalizate sau însoțite de documentele originale, pentru 
certificarea conformității acestora. 
 
  Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs se face până la data de 29.11.2016 inclusiv  ora 15 
la Registratura Primăriei Afumați. Informații suplimentare se pot obține la telefon 021/352 94 24. 
 
Concursul se va desfasura astfel: 
Afisare rezultate selectie dosare 05.12.2016 ora 10 
Depunere contestatii selectie dosare pana la 05.12.2016 ora 15 
Afisare rezultate contestatii selectie dosare 06.12.2016 ora 15 
Proba scrisa in data de 14.12.2016 ora 10 
Afisare rezultate proba scrisa 14.12.2016 ora 15 
Depunere contestatii proba scrisa pana la  15.12.2016 ora 12 
Afisare rezultate contestatii proba scrisa 15.12.2016 ora 15 
Proba interviu in data de 16.12.2016 ora 10 
Afisare rezultate proba interviu 19.12.2016 ora 10 
Depunere contestatii proba interviu pana la 20.12.2016 ora 10 
Afisare rezultate contestatii proba interviu 20.12.2016 ora 13 
Afisare rezultate finale 20.12.2016 ora 15 

 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
 

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție de Referent II  în cadrul 
compartimentului Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara 

1) Constituția României; 

2) Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*)administrației publice locale; 

3) Legea 53/2003 - Codul muncii actualizat; 

      4)   Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului; (a se vedea și articolul intern pe 
această temă)  
      5) Legea 487/2002 - privind sănătatea mintală și protecția persoanelor cu tulburări psihice; * Legea 448/2006 – 
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;  
      6)  Legea 17/2000 - privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata în 2007; 
 
 
 
 
 
 



 
 

BIBLIOGRAFIE 
 
 

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție de Referent (controlor RATB) 
debutant în cadrul compartimentului Administrativ al primariei Afumați  
 
 
 
1) Constituția României; 

2) Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*)administrației publice locale; 

3) Legea 53/2003 - Codul muncii actualizat; 

4)  Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

5)  Legea nr. 52/21.01.2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu  modificările şi 

completările ulterioare; 

 
 

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție de Șofer II in cadrul 
compartimentului Administrativ al primariei Afumați . 
 

1) Constituția României; 

2) Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*)administrației publice locale; 

3) Legea 53/2003 - Codul muncii actualizat; 

4)  Codul rutier actualizat 

4) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare, republicata și actualizată; 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIE 
 

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție de muncitor necalificat  în cadrul 
compartimentului Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara 

1) Constituția României; 

2) Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*)administrației publice locale; 

3) Legea 53/2003 - Codul muncii actualizat; 

 

 

 

PRIMAR,           SECRETAR, 

DUMĂNICĂ GABRIEL          TUDOR MARIANA 

 


